
UCHWAŁA NR XX/89/2012
RADY GMINY STRZELCE

z dnia 29 sierpnia 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.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675 ; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 
poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U.z 
2012r., poz. 299) Rada Gminy Strzelce uchwała, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o 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 powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia; 

2) posiadać prawo dysponowania odpowiednim zapleczem techniczym w postaci bazy transportowej, wraz 
z garażami, miejscami postojowymi oraz zapleczem biurowym wyposażonym w pomieszczenia socjalne 
i spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także w utwardzony i ogrodzony plac o powierzchni 
umożliwiającej garażowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem; 

3) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi posiadającymi ważne badania techniczne 
określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz wymagania sanitarno - porządkowe 
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastrukturyzdnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla 
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę 
mieszkańców Gminy Strzelce; 

4) oznakować pojazdy do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy 
(nazwa firmy, adres, numer telefonu); 

5) posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające sporządzenie wymaganych ustawą 
sprawozdań oraz przechowywanie ich przez okres 5 lat od dnia ich zapisania; 

6) pojazdy asenizacyjne wyposażyć w przepływomierz umożliwiający określenie ilości odebranych ścieków; 

7) pojazdy asenizacyjne utrzymywać w czystości oraz zabezpieczać przed wydostawaniem się nieczystości 
podczas transportu; 

8) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz 
środowiska; 

9) dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów, spełniającym wymagania ochrony środowiska lub 
umową z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi; 

10) dysponować pisemnym zapewnieniem do gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne, 
wykonujące obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska; 
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11) dysponować całodobowo sprzętem samochodowym, służącym działaniom ratowniczym, w celu ochrony ludzi 
i środowiska przed skutkami awarii. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 5a/2006 Wójta Gminy Strzelce z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie 
wymagań, jakie powinni spełniać wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady 
GminyStrzelce 

Stanisław Kruglak
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – wymagane jest uzyskanie zezwolenia. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3a rada gminy określa, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając przy tym 
opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. 

Szczegółowy sposób określania wymagań dla przedsiębiorców określił Minister właściwy do spraw 
środowiska w drodze rozporządzenia 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. 
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