
 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/151/2013 

RADY GMINY BOROWIE 

z dnia 12 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębior-

ca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012r. Nr 58, poz. 299) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływo-

wych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1) w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów:  

a) posiadanie pojazdów asenizacyjnych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-

stości ciekłych, które spełniają:  

- wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),  

- wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.w sprawie wymagań dla po-

jazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617),  

- są oznakowane w sposób w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świad-

czącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy). 

b) liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych musi zapewnić  

ciągłość i nieprzerwalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  

ciekłych.  

c) posiadanie bazy transportowej dostosowanej do prowadzenia wnioskowanej działalności;  

d) baza transportowa winna posiadać:  

- miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,  

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia samochodów,  

- sprzęt techniczny umożliwiający przekazywanie do gminy drogą elektroniczną informacji wymaga-

nych obowiązującymi przepisami, wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych 
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2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:  

- pojazdy asenizacyjne należy poddawać regularnemu myciu, odkażaniu i dezynfekcji każdorazowo po  

zakończeniu świadczenia usług, 

3) W zakresie miejsca przekazywania nieczystości ciekłych:  

- posiadanie punktu zlewnego bądź aktualnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych przez punkt zlewny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy: 

Alicja Szaniawska 
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Uzasadnienie  

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012r., uchyliła obowiązek posiadania przez przedsiębiorców 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości. Pozostał jedynie obowiązek posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wymagania te zgodnie z art. 7 

ust. 3a ma określić Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.  

Wymagania określone w niniejszej uchwale, są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 

marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsię-

biorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-

portu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012r.,0 poz. 229).  

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Alicja Szaniawska 
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