
UCHWAŁA NR VI/38/2015
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie gminy Wielichowo.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2013 r., poz. 1399, ze zm.) oraz 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), uchwala się co następuje:

§ 1. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien spełniać poniższe wymagania:

1. W zakresie wyposażenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług 
oraz bazy transportowej:

1) Pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych powinny:

a) spełniać wymagania 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);

b) Posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

c) zostać oznakowane w sposób trwały, widoczny i umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi 
poprzez: podanie nazwy, adresu i numeru kontaktowego przedsiębiorcy.

2) Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 winien posiadać prawo do dysponowania bazą transportową, która 
stanowi ogrodzoną nieruchomość z wydzielonym terenem o szczelnej nawierzchni, przeznaczonym do 
parkowania lub garażowania pojazdów, które będą służyć do prowadzonej działalności.

2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych przedsiębiorca jest zobowiązany do mycia i dezynfekcji 
pojazdów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) poprzez udokumentowanie 
korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów lub dysponowanie nieruchomością 
z odpowiednim miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany opróżniać zbiorniki bezodpływowe i transportować nieczystości płynne 
w sposób uniemożliwiający ich rozlewnie. W przypadku ich rozlania natychmiast należy je usunąć.

4. Przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość 
odbioru nieczystości ciekłych lub gwarantujące przyjęcie ścieków do punktów zlewnych.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.
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§ 3. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3a znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U.2013 r., poz. 1399, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (
Dz. U. z dnia 2012 r. poz. 299) rada Gminy Wielichowo zobowiązana jest do podjęcia uchwały w wyżej
wymienionym zakresie.
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