
UCHWAŁA NR XXXII/251/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskaniezezwolenia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) i § 1 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 marca 2012r w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) Rada Miejska w Drezdenku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien: 

1) posiadać prawo dysponowania bazą transportową odpowiednią do ilości sprzętu oraz ilości zatrudnionych 
pracowników, posiadającą zaplecze techniczno – biurowe wyposażone w pomieszczenia socjalne 
i spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także w utwardzony i ogrodzony plac o powierzchni 
umożliwiającej garażowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych 
zezwoleniem; 

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami, spełniającymi wymagania określone w przepisach 
szczególnych dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, mającymi ważne badania techniczne, 
w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę mieszkańców. 

3) oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację 
przedsiębiorcy ; 

4) wyposażyć samochody asenizacyjne w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 
satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz 
system czujników zapisujących dane o miejscach zrzutu ścieków, a także posiadać oprogramowanie oraz 
odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację opisanych danych oraz 
przechowywanie ich przez okres 5 lat od dnia ich zapisania; 

5) dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów opisanych w pkt 2, spełniającym wymagania 
ochrony środowiska lub umową z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi; 

6) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 
określonych w zezwoleniu. 

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych 
wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/315/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010roku 
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Zgodnie z delegacją art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
2012.391) rada gminy określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. Dotychczasowa uchwała Nr XLVII/315/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 
stycznia 2010 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych regulowała także wymagania 
względem przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiera radzie gminy kompetencje w zakresie regulowania tych 
kwestii i przekazuje je Ministrowi Środowiska, który na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9d ust. 
2 cytowanej ustawy wyda stosowane rozporządzenie. Minister Środowiska w dniu z dnia 14 marca 2012 r. 
wydał rozporządzenie 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.2012.299). Z w/w rozporządzenia wynika, że wymagania, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określa się w sposób precyzyjny, 
zrozumiały, niedyskryminujący, i 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. Przedmiotowa 
uchwała dotyczyć będzie przedsiębiorców dopiero ubiegających się o udzielenie zezwolenia na odbieranie 
nieczystości ciekłych. Wejście w życie przedmiotowej uchwały nie będzie naruszało praw nabytych 
przedsiębiorców. Podkreślenia wymaga fakt, że postawione wymogi mają na celu ochronę środowiska 
naturalnego oraz rzeczywistych kosztów usług, umożliwią weryfikowanie przedsiębiorców w zakresie 
postępowania z odebranymi nieczystościami ciekłymi, wykazanie rzeczywistej ilości odebranych i przekazanych 
do stacji zlewnej ścieków. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła 
również zmiany w art.7 ust.1 pkt1 na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - uchylony został ten zapis. Warunki wykonywania 
działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych określone zostały w/w ustawie. 
W celu realizacji obowiązku ustawowego konieczne jest przyjęcie uchwały 

Strona 1
——————————————————————————————————————————————————
Id: SLEUX-GTKLK-VTTEG-AVEGN-XXDYW. Podpisany


	
	



