
UCHWAŁA NR LI/538/14 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 23 października 2014 r. 

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

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), w związku 

z § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 299) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, jest 

zobowiązany do posiadania: 

1) pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych: 

a) spełniających wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 

2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne, 

potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami), 

c) oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego 

usługi (nazwa firmy, adres i telefon kontaktowy), 

d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy 

świadczeniu usług; 

2) bazy transportowej: 

a) zlokalizowanej na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych, 

spełniającej wymogi BHP, 

b) zapewniającej codzienne parkowanie i garażowanie pojazdów po zakończonej pracy, 

c) zapewniającej możliwość serwisowania, dezynfekowania i utrzymywania pojazdów należytym 

stanie sanitarno-higienicznym, 

d) spełniającej wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne. 

§ 3. 1. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

1) prowadzenie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinno 

następować w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, 

zanieczyszczenia terenu, uszkodzenia infrastruktury technicznej i nadmiernego hałasu; 



2) świadczenie usług powinno odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych 

ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania i w sposób niepowodujący 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych; 

3) w przypadku zanieczyszczenia terenu lub trasy wywozu nieczystości ciekłych podmiot jest 

zobowiązany podjąć wszelkie działania porządkowe w celu usunięcia powstałych zanieczyszczeń. 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek zapewnienia możliwości 

przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej spełniającej warunki określone w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania 

nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVIII/297/13 Rady 

Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinien 

spełnić podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

 

  

 

 



 

Uzasadnienie  

Uchwała stanowi dostosowanie stanu prawnego obowiązującego na terenie Gminy Lwówek Śląski 

do wykonania delegacji zawartej w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), która nałożyła na radę 

gminy obowiązek określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wymagania w uchwale zostały dostosowane do 

treści 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. z 2012 r. poz. 299). 


