
 

 

UCHWAŁA

 NR XXV/302/13 

RADY GMINY SKRZYSZÓW 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

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

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 zm; poz. 951, z 2013 r. poz.21 i poz.228), oraz rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 14 marca 2012 r. 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 2012 r. poz.299) - Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:  

§ 1.  

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

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania;  

1) posiadać pojazdy asenizacyjne;  

a) oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi 

(nazwa, dane adresowe, numer telefonu),  

b) wyposażone w zabezpieczenia przed niekontrolowanym wydostaniem się nieczystości ciekłych podczas 

transportu,  

c) wyposażone w odpowiednie narzędzia i środki do ręcznego uprzątnięcia nieczystości ciekłych w trakcie 

prac załadunkowych i odkażania części spustowej zbiornika po dokonaniu jego opróżnienia,  

d) utrzymane w odpowiednim stanie higienicznym i sanitarnym, 

2) dysponować na terenie Gminy Skrzyszów lub w odległości do 60 km od granic gminy bazą transportową 

spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, na terenie której garażowane będą środki transportu 

w liczbie i stanie technicznym zapewniającym pełne i ciągłe świadczenie usług,  

3) przekazywać nieczystości ciekłe wyłącznie do stacji zlewnych przy oczyszczalniach ścieków. 

2. Wymagania określone w ustępie 1 powinny być udokumentowane:  

1) tytułem prawnym do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi,  

2) tytułem prawnym do nieruchomości na której umiejscowiona jest baza transportowa,  

3) opisem bazy transportowej (ilość miejsc postojowych, rodzaj zaplecza technicznego i wyposażenia),  
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4) opisem wyposażenia pojazdów asenizacyjnych w narzędzia i środki umożliwiające likwidację 

zanieczyszczeń w miejscu świadczenia usług i podczas transportu,  

5) dysponowaniem stanowiskiem do mycia i dezynfekcji samochodów, lub umową na mycie i dezynfekcję 

pojazdów z firmami świadczącymi tego rodzaju usługi,  

6) pisemnym zapewnieniem o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne położone 

w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu. 

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

innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa, które przedsiębiorca powinien spełnić ze 

względu na rodzaj podejmowanej działalności.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Bartłomiej Mącior 
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