
UCHWAŁA NR 192/XXXI/13
RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

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

Na podstawie  art. 7 ust. 3a  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.1)) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności na terenie Gminy Przyłęk w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 317/XXXXIV/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań, 
jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przyłęk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951, 
z 2013 r. poz. 21 i poz. 228.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 192/XXXI/13 

Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przyłęk 

§ 1. 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

1) baza powinna posiadać: 

a) zaplecze techniczno-biurowe, dostosowane do prowadzenia zamierzonej działalności, w postaci bazy 
transportowej spełniającej wymagania określone w przepisach budowlanych, sanitarnych i ochrony 
środowiska, 

b) urządzone i odpowiednio wyposażone miejsce do mycia pojazdów asenizacyjnych, spełniające wymagania  
ochrony środowiska lub umowę z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi poza terenem bazy, 

c) zaplecze techniczne w celu realizacji we własnym zakresie prac naprawczych, konserwacji i remontów 
pojazdów, a z powstałymi w wyniku tych prac odpadami postępować zgodnie z wymogami ustawy 
o odpadach, 

d) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe, 

e) mieć utwardzony teren parkingowy lub garażowy dla pojazdów asenizacyjnych oraz w miarę potrzeb 
magazyn urządzeń wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności, spełniające wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania przeciw pożarowe i sanitarne,

2) pojazdy: 

a) pojazdy asenizacyjne stosowane do prowadzenia działalności, zwane dalej pojazdami, winny posiadać 
aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z przepisami ustawy 
o ruchu drogowym, 

b) pojazdy asenizacyjne winny spełniać wymagania dla pojazdów asenizacyjnych 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) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiając łatwą identyfikację podmiotu 
świadczącego usługi poprzez  podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy.

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

1) po zakończeniu pracy pojazdy wykorzystywane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych winny być starannie umyte, a część spustowa powinna być odkażona środkami 
dezynfekcyjnymi, 

2) przedsiębiorca zobowiązany jest wskazać we wniosku miejsce, w którym wykonywane będzie mycie 
i dezynfekcja pojazdów/sprzętów, 

3) w przypadku mycia i dezynfekcji przeprowadzanej na terenie bazy przedsiębiorcy starającego się o uzyskanie 
zezwolenia, teren bazy musi posiadać szczelne podłoże zabezpieczone przed przedostawaniem się nieczystości 
ciekłych do gruntu, a ścieki powstające w wyniku mycia winny być odprowadzane do systemu kanalizacji 
sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego. 

4) w trakcie świadczenia usług przedsiębiorca winien podejmować działania zapobiegające możliwości 
zanieczyszczenia wód i gleb na skutek wypływu nieczystości ciekłych ze zbiornika z powodu niewłaściwego 
jego opróżniania.

3. Wymagania w zakresie miejsca przekazywania nieczystości ciekłych: 

1) przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności ma obowiązek zawrzeć umowę lub posiadać pisemne 
potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną. 
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§ 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność polegającą na opróżnieniu zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący: 

a) zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, 

b) zanieczyszczenia miejsca, w którym dokonuje opróżniania zbiornika oraz trasy wywozu nieczystości ciekłych, 

c) uszkodzenia infrastruktury technicznej.

§ 3. Świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinno następować 
wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych.
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