
UCHWAŁA  Nr XVII/130/16 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na  

świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz § 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 nieczysto-

ści ciekłych (Dz.U. z 2012 r., poz. 299) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w za-

kresie wyposażenia technicznego: 

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami, spełniającymi wymagania określone w przepisach szcze-

gólnych dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, mającymi ważne badania techniczne; 

2) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację 

podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w za-

kresie bazy transportowej: 

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne; 

2) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów asenizacyjnych powinno być zabezpieczone przed emisją za-

nieczyszczeń do gruntów; 

3) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych 

w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, tj.: 

a) miejsce postojowe z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych, 

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych; 

4) w przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w pkt 3 przedsiębiorca zobowiązany 

jest wykazać możliwość wykonania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyj-

nych przez okazanie stosownego dokumentu lub umowy. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w za-

kresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

1) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powo-

dujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu; 

2) mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z wymogami § 10 rozporządze-

nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

(Dz.U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617 ze zm.), po zakończeniu pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowa-

ne wyłącznie na terenie bazy transportowej; 

3) przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić, aby pojazdy asenizacyjne i inne urządzenia były zabezpieczone 

przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych podczas ich odbierania, trans-

portu i opróżniania, a w przypadku awarii zapewnić natychmiastowe usunięcie zanieczyszczeń na trasie prze-

jazdu pojazdu asenizacyjnego, w miejscu odbioru nieczystości lub opróżnienia pojazdu. 
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§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek przekazywania nieczystości cie-

kłych do stacji zlewnej położnej w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu. 

§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych 

wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

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

Świętokrzyskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych wymaga uzyskania zezwolenia. 

Przepisy powołanej wyżej ustawy obligują radę gminy do określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powi-

nien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie wyżej wymienionej działalno-

ści. 

Podjęcie przez Radę Gminy Gnojno niniejszej uchwały stanowi wykonanie obowiązku nałożonego na organy 

gminy w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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