
 

 

UCHWAŁA NR V/38/2015 

RADY GMINY BRZEŹNICA 

z dnia 22 kwietnia 2015 roku 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Brzeźnica 

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

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz na podstawie §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 Gminy w Brzeźnicy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Brzeźnica w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. 

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

Województwa Małopolskiego 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Jadwiga Kozioł 
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Załącznik do Uchwały Nr V/38/2015 

Rady Gminy Brzeźnica 

z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeźnica 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1) w zakresie wyposażenia technicznego: 

a) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi, potwierdzone wpisem w dowodzie 

rejestracyjnym aktualnym badaniem technicznym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 

b) pojazdy powinny spełniać wymagania techniczne 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 asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny, trwały i widoczny umożliwiający 

identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego 

przedsiębiorcy. 

2) w zakresie bazy transportowej: 

a) posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na której będą garażowane 

pojazdy asenizacyjne, 

b) baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony przed dostępem osób 

trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, 

przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. 

c) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów 

asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, 

- miejsce postojowe z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych, 

- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, 

d) w przypadku, gdy baza nie spełnia wymagań określonych w lit. c przedsiębiorca zobowiązany jest 

zapewnić możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów 

asenizacyjnych w miejscach do tego przeznaczonych. 

3) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

a) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób 

nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu, w tym 

zapewnienie warunków umożliwiających natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń powstających 

w miejscu odbioru nieczystości ciekłych oraz powodowanych przez pojazdy asenizacyjne, 

b) mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z wymogami 

§ 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1671), 

c) po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie bazy 

transportowej, 

d) przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług w przypadku 

unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego. 

4) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości: 

a) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość odbioru 

nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków lub inną stację zlewną, 
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b) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do wskazanych przez niego 

oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnych. 

§ 2. Przedsiębiorcy spełniający wymagania określone w § 1 niniejszej uchwały występują o udzielenie 

zezwolenia na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Wniosek o udzielenie 

zezwolenia powinien być zgodny z zapisem art. 8 ust. 1 i ust. 2 a w/w ustawy. 

§ 3. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań zgodnie z zapisem art. 9o w/w ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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