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WZORY

wzór uChwały w sprawie określenia wymagań 
wobeC przedsiębiorCy zajmująCego się nieCzystośCiami

Uchwała Nr ……………………….
Rady Gminy ………………………
z dnia ……………………..

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
........................................................................................................................................................................
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3a  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 
marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębior-
ca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)  Rada Gminy ................................ uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróż-
nianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy ..........................................................................................

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa ....................

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
PRZEPISY USTAWOWE:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 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. Stosownie do treści art. 7 ust. 3a rada gminy zobowiązana jest do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego, wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, uwzględniając 
opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. W § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 
2012 r. postanowiono, że wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na pro-
wadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dotyczące:
1) opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do:
a) pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług,
b) bazy transportowej,
2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,
3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych
należy określać w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu 
do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
Biorąc pod uwagę powyższe, w załączniku należy określić w szczególności wymagania dotyczące wyposażenia technicznego 
pojazdów przeznaczonych do świadczenia usług, bazy transportowej, wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porząd-
kowych związanych ze świadczonymi usługami oraz wymagania w zakresie miejsca przekazywania nieczystości ciekłych. 
Przede wszystkim przedsiębiorca powinien posiadać pojazdy spełniające wymagania techniczne określone w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, 
poz. 1617) oraz dysponować odpowiednią bazą dla garażowania pojazdów po zakończeniu pracy. Ponadto powinien zapewnić 
staranne czyszczenie pojazdów wykorzystywanych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości, unikać 
nadmiernego hałasu i innych niedogodności dla mieszkańców, zapewnić odzież ochronną dla pracowników oraz przekazywać 
nieczystości ciekłe do wyznaczonego punktu zlewnego przedsiębiorcy świadczącego usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
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