
UCHWAŁA NR XXVIII/236/12
RADY MIEJSKIEJ W NISKU

z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 391) oraz §1 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) Rada Miejska w Nisku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się następujące wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
gminy Nisko: 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego – pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do 
świadczenia usług oraz bazy transportowej: 

1) pojazdy asenizacyjne stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108poz. 908 z późn. zm.) oraz 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) 

2) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację 
przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy i logo firmy oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy. 

3) przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową z terenem utwardzonym, zabezpieczoną przed dostępem 
osób postronnych,  zapewniającą codzienne parkowanie  lub garażowanie pojazdów po zakończonej pracy. 
Baza powinna znajdować się w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców. 

4) przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać lub mieć dostęp do zaplecza technicznego umożliwiającego 
wykonanie napraw, konserwacji i remontów pojazdów asenizacyjnych; z powstałymi w wyniku tych prac 
odpadami należy postępować zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych. 

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

1) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący: 

a) zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, 

b) zanieczyszczenia tras wywozu, 

c) uszkodzeń infrastruktury technicznej, 

d) nadmiernego hałasu, 

2) świadczenie usług winno odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika 
w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni 
ziemi i wód gruntowych. 

3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: Przedsiębiorca ma obowiązek 
przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do  najbliższej stacji zlewnej . 

§ 2. Traci moc uchwała  NR XXVII/231/12  Rady Miejskiej w Nisku z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Waldemar Ślusarczyk
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