
UCHWAŁA Nr XXVI/136/2017 

RADY GMINY POLSKA CEREKIEW  

z dnia 25 maja 2017 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 Polska Cerekiew 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 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. 2016 r. poz. 250 
2
) 

oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) 

 

§ 1 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenie Gminy Polska Cerekiew, 

powinien spełniać następujące wymagania: 

 

1. W zakresie wyposażenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych i bazy 

transportowej: 

a) Posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne) w liczbie co najmniej jeden 

posiadający możliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego, zgodnie  

z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych z dnia 

12 listopada 2002r. (Dz.U. Nr 193, poz. 1617); podmiot, który posiada  

1 samochód do opróżniania zbiorników bezodpływowych powinien posiadać  

w formie umowy z innym podmiotem gospodarczym zabezpieczenie zastępczego 

wykonania usług w przypadku awarii własnego sprzętu. Pojazdy powinny być 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579, 1948 i z 2017 r. 

poz. 730. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 102, 1250 i 1920 



oznakowane w sposób trwały i czytelny, w widocznym miejscu, umożliwiającym 

identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi poprzez umieszczenie na nich 

nazwy (firmy) przedsiębiorcy, adresu i telefonu kontaktowego, 

 

b) Posiadać bazę z przeznaczeniem na bazę transportową, zabezpieczoną w sposób 

uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, zapewniająca codzienne 

parkowanie wszystkich pojazdów po zakończonej pracy, posiadającą szczelną 

nawierzchnię zabezpieczającą przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Baza 

transportowa  powinna być wyposażona w zaplecze techniczne z miejscem do 

mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, spełniające wymagania ochrony 

środowiska. 

 

2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych przedsiębiorca, o którym mowa   

§ 1, nie posiadający własnego zaplecza technicznego, powinien przedstawić podpisaną 

umowę z innym podmiotem na mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych. 

 

3. W zakresie wymagań dotyczących miejsc przekazywania nieczystości ciekłych 

przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien zapewnić odbiór nieczystości 

ciekłych przez stację zlewną, spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków 

wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2002 Nr 188, poz. 

1576) 

                                                 §2 

Spełnienie wymagań określonych w § 1 pkt 1 powinno zostać wykazane odpowiednimi 

dokumentami, z których wynikać będzie tytuł prawny do pojazdów i bazy transportowej. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

 

§4 

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

Województwa Opolskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko  


