
UCHWAŁA NR XLII/388/18
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, 
co następuje:

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

1) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które muszą:

a) spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) ;

b) spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

c) być oznakowane w sposób czytelny, trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu 
świadczącego usługi, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu oraz numeru telefonu 
kontaktowego przedsiębiorcy;

d) być wyposażone w środki techniczne umożliwiające usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń powstałych 
w procesie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2) baza transportowa powinna:

a) być wyposażona w zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie bieżącej konserwacji i napraw oraz 
zabiegów mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, o ile czynności te nie są wykonywane przez 
uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej;

b) posiadać powierzchnię dostosowaną do liczby i wielkości pojazdów, zapewniającą codzienne 
parkowanie wszystkich pojazdów po zakończonej pracy.

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

a) w przypadku braku możliwości wykonywania mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie 
bazy transportowej, przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować możliwość korzystania z myjni 
przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów;

b) mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinno odbywać się systematycznie, a na koniec dnia 
roboczego zbiornik pojazdu asenizacyjnego powinien być opróżniony z nieczystości ciekłych;

c) w przypadku zaistnienia wycieku nieczystości ciekłych podczas świadczenia usług przedsiębiorca jest 
zobowiązany do dysponowania środkiem, który zneutralizuje negatywny wpływ na środowisko;

d) odpady powstałe podczas wykonywania prac związanych z myciem, dezynfekcją, naprawą, konserwacją 
i remontami pojazdów asenizacyjnych wykonywanymi we własnym zakresie należy zagospodarować 
zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992).

4) w zakresie wymagań dotyczących miejsc przekazywania nieczystości ciekłych, nieczystości ciekłe należy 
transportować do stacji zlewnych spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do 
stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/213/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
i Miasta Odolanów.

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

 

Przewodniczący Rady

Jan Prokop
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na prowadzenie przez
przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Wymagania
zawarte w uchwale określają wyposażenie techniczne w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych
do świadczenia usług i bazy transportowej oraz zabiegi sanitarne
i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, a także miejsce przekazywania nieczystości ciekłych.
Wymagania zostały określone, zgodnie z Rozporządzeniem 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).

Powyższa uchwała zawiera wszystkie kryteria, które powinna określić Rada Gminy.
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