
 
 
 

Uchwała Nr XIV/155/15 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia  20 listopada 2015 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 
Ustrzyki Dolne. 
 
 
 
       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3a  ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) w związku z 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 299)  
 
       Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje:  
  

§ 1. 
 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności   

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych        

powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

1) posiadać co najmniej jeden specjalistyczny pojazd asenizacyjny, umożliwiający  opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617), 

2) pojazdy asenizacyjne, o których mowa w §1 pkt 1 powinny posiadać aktualne badania 

techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.:  

Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), 

3) pojazdy asenizacyjne, o których mowa w §1 pkt 1 powinny być oznakowane w sposób 

trwały, czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez 

umieszczenie na pojeździe nazwy przedsiębiorcy lub firmy, adresu i numeru telefonu 

kontaktowego, 

4) przedsiębiorca ma obowiązek udokumentować tytuł prawny jaki posiada do dysponowania 

pojazdami asenizacyjnymi, o których mowa w §1 pkt 1, 

5)  posiadać bazę transportową wraz z zapleczem technicznym w postaci garaży lub miejsc 

postojowych oraz punktu myjni samochodowej dostosowanymi do ilości posiadanych 

pojazdów asenizacyjnych, 

6)  baza transportowa powinna być wyposażona w miejsce bieżących napraw i konserwacji 

pojazdów asenizacyjnych, a w przypadku braku tych wymagań przedsiębiorca jest 



zobowiązany do udokumentowania możliwości wykonania napraw i konserwacji przez 

uprawniony podmiot, prowadzący działalność w tym zakresie, 

6) przedsiębiorca ma obowiązek udokumentować tytuł prawny jaki posiada do terenu, na 

którym zlokalizowana jest baza transportowa przedsiębiorcy, 

7) baza transportowa powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający wstęp osobom 

nieupoważnionym na jej teren, 

8) miejsca postojowe pojazdów muszą znajdować się na powierzchni utwardzonej w taki 

sposób, aby ewentualne wycieki olejów, smarów, paliw lub innych zanieczyszczeń nie 

przedostawały się do gruntu. 

 

§ 2. 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

powinien spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych 

związanych ze świadczącymi usługami: 

1) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność w zakresie opróżniania  

i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia 

mieszkańców  oraz  zanieczyszczenia  terenów  w  sąsiedztwie  zbiorników  bezodpływowych,  

a także tras przejazdu pojazdów asenizacyjnych,   

2) dbać o czystość i właściwy stan sanitarny pojazdów asenizacyjnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

3) posiadać środki techniczne umożliwiające systematyczne mycie i dezynfekcję posiadanych 

pojazdów asenizacyjnych we własnym zakresie na terenie bazy transportowej w sposób nie 

powodujący uciążliwości i zanieczyszczania środowiska, 

4)  w przypadku braku możliwości wykonywania mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych 

na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca jest zobowiązany do udokumentowania 

możliwości wykonania tego typu zabiegów sanitarnych w miejscach do tego przeznaczonych, 

należących do innych podmiotów, 

5) miejsca zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być niezwłocznie uporządkowane 

i zdezynfekowane. 

 

§ 3. 
 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności   

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych        

powinien posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację 

zlewną. 

 
§ 4. 

 
 

Traci moc uchwała Nr XLIII/326/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z  dnia 16 marca 
2010 r. 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. 

 



 
 
 

§ 5. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.  
 

§ 6. 
 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 
 

                                                         

 


