
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/471/2018 

RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

14 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Rada Miasta i Gminy Szamotuły 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 Miasta 

i Gminy Szamotuły: 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów: 

1) Specjalistyczne środki transportu przystosowane do świadczenia usług winny spełniać wymagania 

techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617); 

2) Środki transportu opisane w pkt. 1 winny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem 

w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2017  poz. 1260 ze zm.); 

3) Środki transportu opisane w pkt. 1 winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający 

łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazw i logo firmy oraz adresu i numeru 

telefonu przedsiębiorcy. 

2. Wymagania w zakresie bazy transportowej: 

1) Przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową zapewniającą codzienne parkowanie lub 

garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy; 

2) Parkowane pojazdy winny być lokalizowane na terenie o nawierzchni szczelnej oraz uregulowanym 

odpływem wód opadowych i roztopowych; 

3) Baza transportowa winna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych i spełniać wymogi 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe i sanitarne; 

4) Baza transportowa powinna znajdować się w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców; 

5) Do wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie przedsiębiorca winien 

posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonywanie tych prac, za zezwoleniami; 
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6) Baza transportowa powinna posiadać miejsce do mycia pojazdów i ich dezynfekcji bądź zawartą umowę 

z przedsiębiorcą prowadzącym myjnię i stację dezynfekcji pojazdów przeznaczonych do transportu 

nieczystości ciekłych. 

3. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

1) Mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych, służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych powinna odbywać się zgodnie z wymogami określonymi w §10 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych; 

2) Wykazanie wykonywania usług w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców; 

3) Wykazanie wykonywania usług w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy 

wywozu nieczystości. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych 

pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć. 

4. Wymagania w zakresie przekazywania nieczystości ciekłych: 

1) Posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

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

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 lipca 2012 r. Nr XXV/297/12  

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

i Gminy Szamotuły 

(-) Marian Płachecki 
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