
UCHWAŁA NR XXVIII/205/2013
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług 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 /Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami/ oraz §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 Czarnocinie uchwala co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące 
wymagania: 

1. w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług: 

a) winien wykazać się posiadaniem minimum 1 pojazdu o minimalnej pojemności zbiornika 4000 l lub co najmniej 
2 pojazdów o łącznej pojemności zbiorników minimum 4000 l; 

b) posiadane pojazdy winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, a także umożliwiający identyfikację 
świadczącego usługę poprzez podanie nazwy firmy, adresu i numeru telefonu kontaktowego; 

2. w zakresie bazy transportowej: 

a) teren bazy transportowej powinien stanowić ogrodzoną nieruchomość, niedostępną dla osób postronnych; 

b) na terenie bazy transportowej winny znajdować się wyznaczone miejsca o utwardzonej nawierzchni 
przeznaczone do codziennego parkowania pojazdów; 

c) lokalizacja miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów nie może stwarzać uciążliwości dla osób trzecich ze 
względu na hałas i odory; 

d) na terenie bazy transportowej winno znajdować się zaplecze techniczne; 

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

a) opróżnianie zbiorników bezodpływowych nie powinno powodować zanieczyszczenia miejsca odbioru, 
nadmiernego hałasu oraz stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi podczas wykonywania usługi; 

b) transport nieczystości ciekłych powinien odbywać się w sposób niepowodujący zanieczyszczenia trasy wywozu 
oraz powierzchni gruntu i wód; 

c) w sytuacji zanieczyszczenia terenu podczas opróżniania lub transportu nieczystości ciekłych przedsiębiorca 
powinien niezwłocznie je usunąć; 

d) posiadać myjnię umożliwiającą mycie i dezynfekcję pojazdów po zakończeniu pracy lub umowę z podmiotem 
świadczącym takie usługi. 

§ 2. Przedsiębiorca powinien dysponować pisemnym zapewnieniem o gotowości odbioru nieczystości ciekłych 
przez stację zlewną położoną w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
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Przewodniczący Rady Gminy 
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Obowiązek podjęcia 
niniejszej uchwały wynika z art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach /Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami/, zgodnie z którym rada gminy określi, w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. 
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