
UCHWAŁA NR 170/XXI/2012
RADY GMINY MAŁA WIEŚ

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie 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. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięo  uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mała Wieś powinien spełniać 
następujące wymagania: 

1) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymido usuwania i transportu 
nieczystości ciekłych, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone 
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 

2) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 
2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391); 

3) posiadać pojazdy asenizacyjne oznakowane trwale i czytelnie nazwą przedsiębiorcy z adresem i numerem 
telefonu kontaktowego; 

4) posiadać prawo do dysponowania bazą transportową do parkowania pojazdów asenizacyjnych z możliwością 
wykonania obsługi technicznej i sanitarnej (mycie oraz dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych; 

5) gromadzić dane o świadczonych usługach przy użyciu sprzętu informatycznego umożliwiającego 
przekazywanie do gminy informacji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenie ewidencji 
zawartych i rozwiązanych umówna opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych; 

6) posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez podmiot użytkujący stacje zlewne 
lub oczyszczalnie ścieków. 

§ 3. W przypadku braku możliwości wykonania obsługi sanitarnej (mycie i dezynfekcja) pojazdów 
asenizacyjnych we własnej bazie transportowej przedsiębiorca powinien dysponować prawem do wykonywania 
obsługi sanitarnej (mycia i dezynfekcji) pojazdów w miejscu należącym do innego podmiotu gospodarczego. 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków 
porządkowo-sanitarnych, a w szczególności do: 

1) uporządkowania i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

2) opróżniania na koniec każdego dnia roboczego zbiornika pojazdu asenizacyjnegoz nieczystości ciekłych; 

3) parkowania pojazdu asenizacyjnego na koniec dnia roboczego na terenie bazy transportowej. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawyo utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, akty wykonawcze do ustawy oraz inne obowiązujące przepisy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego 
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Uzasadnienie

W związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. 
j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji 
zadań. 
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