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z dnia  4 lutego 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia .................... 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 2012r. poz. 391 i poz. 951) 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 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, Nr 116, poz. 1203 i z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887, z 2012, poz. 567) oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. 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 2012r. poz. 299) Rada Miejska w Osieku 
uchwala, co następuje: 

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

1) w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług: 

a) dysponować pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 
1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ) i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617), 

b) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, nazwą przedsiębiorcy z adresem i numerem 
telefonu kontaktowego, 

c) pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów ciekłych, 
w przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników 
bezodpływowych; 

2) w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej: 

a) posiadać bazę transportową zlokalizowaną na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób 
postronnych, zapewniającą codzienne parkowanie i garażowanie pojazdów po zakończonej pracy, 

b) baza powinna zapewniać możliwość serwisowania, dezynfekowania i utrzymywania pojazdów w należytym 
stanie sanitarno-higienicznym, zaś w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji przedsiębiorca 
powinien posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do 
tego przeznaczonych; 

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

a) utrzymywać pojazdy asenizacyjne w czystości oraz zabezpieczyć przed wydostawaniem się nieczystości 
podczas transportu, 

b) myć i dezynfekować pojazdy oraz urządzenia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego 
stanu sanitarnego oraz posiadać dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach 
dezynfekujących, 
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c) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz 
środowiska; 

4) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania 
odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/213/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2009 roku 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy 
określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wymagania dotyczące przedsiębiorców uwzględniają opis 
wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań i zostały określone w niniejszej uchwale. Biorąc 
powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie uchwały. 
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