
Projekt

z dnia  21 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RADZIEJOWICE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. 
poz. 994 z późn. zm.1)), w związku z art. 7 ust 3a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn.zm.2) ) 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 2012r. poz. 299), Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Radziejowice.

2. Powyższe wymagania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Radziejowice

Jacek Krawczyński

1) Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500
2) Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1629
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Radziejowice

z dnia....................2019 r.

Wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

I. Wymagania odnośnie wyposażenia technicznego:

1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać prawo do dysponowania pojazdami 
asenizacyjnymi przeznaczonymi do usuwania i transportu nieczystości ciekłych, spełniającymi wymagania 
techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 
ze zm.).

2. Pojazdy powinny spełniać kryteria 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).

3. Pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi 
adresowymi i numerem telefonu przedsiębiorcy.

4. Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas 
wykonywania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

5. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów muszą zapewnić ciągłość usług 
świadczonych w ww. zakresie.

II. Wymagania dotyczące bazy transportowej:

1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych musi wykazać się posiadaniem prawa do dysponowania 
terenem, na którym mają być garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych 
zezwoleniem.

2. Baza transportowa powinna być urządzona na terenie utwardzonym i ogrodzonym, z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych oraz dostosowana do wykonywania obsługi sanitarnej (mycie oraz 
dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych.

4. Baza powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przeciwpożarowych oraz sanitarnych i ochrony środowiska.

III. Wymagania odnośnie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1. Mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych powinny odbywać się zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 193, poz. 1617);

2. W przypadku braku możliwości wykonania obsługi sanitarnej (mycie i dezynfekcja pojazdów 
asenizacyjnych) na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca zobowiązany jest dysponować dokumentacją  
(rachunki, faktury VAT) potwierdzającą prawo do wykonywania tego typu zabiegów sanitarnych w miejscach 
do tego przeznaczonych, należących do innych podmiotów.

3. Świadczenie usług powinno odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia 
mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu.

4. Miejsca zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych powinny być niezwłocznie uporządkowane i zdezynfekowane.

IV. Warunki odnośnie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych powinien posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez 
podmiot użytkujący stacje zlewne lub oczyszczalnię ścieków.
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2. Kopię powyższego dokumentu przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć do wniosku o wydanie 
przedmiotowego zezwolenia, który powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz.1454 ze zm).
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DzU z 2018 r.
poz. 1454), nałożyła na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Szczegółowa treść uchwały jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca
2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o    uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 299). Akt ten reguluje sposób określania wymagań
w zakresie wyposażenia technicznego, zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi
usługami oraz miejsc przekazywania odebranych nieczystości ciekłych. Regulacja ta została uwzględniona
przy sporządzaniu niniejszej uchwały.

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest udzielane
w drodze decyzji wójta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, pod warunkiern złożenia
wniosku spełniającego wymagania zawarte w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i    porządku w gminach oraz zastosowaniu się do postanowień uchwały rady gminy. Zezwolenie wydaje się
na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 10 lat.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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