
UCHWAŁA NR XXVI/170/17
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bartniczka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ) 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 Bartniczka uchwala, 
co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

1.  Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:

a) spełniających wymagania techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 
2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów ascenizacyjmych (Dz. U. z 2002 r., nr.193 poz. 1617);

b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. 
zm.);

c) oznakowanych w sposób czytelny, widoczny i trwały oraz umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, 
poprzez umieszczenie na nich nazwy firm lub logo, adresu i numeru telefonu kontaktowego przedsiębiorcy;

2) przedsiębiorca zobowiązany jest do dysponowania bazą transportową:

a) zapewniającą codzienne  parkowanie lub garażowanie pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy;

b) zlokalizowaną na utwardzonym i ogrodzonym terenie;

c) zapewniającą możliwość serwisowania, dezynfekcji i utrzymania pojazdów w należytym stanie sanitarno-
higienicznym, a w przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku przedsiębiorca musi posiadać 
aktualną umowę z uprawnionym podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie.

2.  Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) mycie i dezynfekowanie pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach szczególnych lub w przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia tych czynności dysponowania umową z przedsiębiorcą uprawnionym do 
wykonywania tego typu usług;

2) właściwe usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiornika, nie dopuszczając do wydostania się ścieków na 
zewnątrz i zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wód gruntowych;

3) zabezpieczenie pojazdów asenizacyjnych przed wydostawaniem się nieczystości ciekłych podczas transportu.

3.  W zakresie wymagań dotyczących miejsc przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca musi 
udokumentować gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. 
poz. 730 i poz. 935.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/134/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie 
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2010 r., Nr 17, poz. 205)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1289) rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określa
wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Szczegółowy sposób określenia w/w wymagań określony został w rozporządzeniu 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, poz. 299) z którego wynika, że powinny być one określone
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.

Niniejsza uchwała określa przedmiotowe wymagania zgodnie z w/w rozporządzeniem.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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