
 

 

 

UCHWAŁA NR XXXI/205/2017 

RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH 

z dnia 23 maja 2017 r. 

w sprawie określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Młynary 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948) i art. 7 ust. 3a w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250, zm. poz. 1020, 

1250 i 1920) Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Młynary, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Stanisława Szczepaniak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 czerwca 2017 r.

Poz. 2666



Załącznik  

do Uchwały Nr XXXI/205/2017 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 23 maja 2017 r. 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Młynary 

 

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Młynary, powinien posiadać pojazdy 

przystosowane do świadczenia tych usług (pojazdy asenizacyjne). 

2. Pojazdy asenizacyjne powinny: 

a) posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu zgodnie z 

ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2017, poz. 128), 

b) spełniać standardy techniczne i pozostałe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, 

poz. 1617), 

c) być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, poprzez umieszczenie na nich nazwy i znaku graficznego 

(logotypu) przedsiębiorstwa oraz adresu i numeru telefonu, które umożliwiają identyfikację 

przedsiębiorcy, 

3. Liczba posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych, spełniających wymagania określone 

w § 1 ust. 2, w zakresie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, do 

których przedsiębiorca zobowiązał się na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości lub 

Gminą Młynary, musi zapewnić ich wykonywanie w sposób ciągły i nieprzerwany. 

§ 2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Młynary ma obowiązek dysponować 

bazą transportową, zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów asenizacyjnych po 

zakończeniu ich pracy. 

2. Baza transportowa powinna: 

a) posiadać zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i zwierząt, 

b) posiadać teren utwardzony, na którym znajdują się wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów 

zlokalizowane tak, aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się do wód lub gruntu smarów, olejów, paliw 

lub innych zanieczyszczeń pochodzących z ewentualnych wycieków, 

c) spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarne oraz wymogi w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 

d) funkcjonować w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców. 

§ 3. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Młynary powinien spełniać następujące 

wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych w związku ze świadczonymi usługami: 

a) pojazdy asenizacyjne powinny być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa zbiornika pojazdu winna 

być odkażana po jego opróżnieniu, 

b) w przypadku braku możliwości wykonywania mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie 

bazy transportowej, przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować możliwość korzystania z myjni 

przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów. 
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2. Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

powinna być prowadzona w sposób nie powodujący: 

a) zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, 

b) nadmiernej emisji hałasu i odorów, 

c) zanieczyszczenia infrastruktury technicznej i tras transportu, 

d) zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych na skutek wypływania nieczystości ciekłych ze 

zbiornika pojazdu asenizacyjnego, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżnienia. 

§ 4. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Młynary ma obowiązek przekazywania 

odebranych nieczystości ciekłych do Oczyszczalni Ścieków w Młynarach lub innych stacji zlewnych 

wskazanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi.  

2. Przedsiębiorca musi przedstawić podpisaną umowę ze stacją zlewną na odbiór nieczystości ciekłych. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz. U. 2016 r., poz. 250, zm. poz. 1020, 1250 i 1920) Rada Gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt 

prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis 

wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. 

W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. 2012, poz. 299), 

wymagania określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji 

oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i 

życia ludzi oraz środowiska. 

W celu realizacji obowiązku ustawowego konieczne jest przyjęcie uchwały. 
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