
UCHWAŁA NR LI/213/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 27 marca 2018 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 Koprzywnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.  zm.), w związku z art.7 ust. 3a ustawy z dnia  
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2017 r. poz. 1289,z późn. 
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)Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co 
następuje:

§ 1. W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica przedsiębiorca 
powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne :

a) spełniające wymagania techniczne określone w przepisach odrębnych,

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu na zasadach określonych  w przepisach odrębnych,

c) oznakowane w sposób trwały i czytelny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego 
usługi,

2) posiadać bazę transportową:

a) zlokalizowaną na terenie, do którego podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  posiada 
tytuł prawny.

b) umożliwiającą codzienne parkowanie pojazdów po zakończeniu pracy,

c) zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 2. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien zapewnić mycie  i dezynfekcję pojazdów 
asenizacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług.

2. Dopuszcza się mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy       transportowej, 
o której mowa w §1 pkt 2, pod warunkiem zachowania zasad       ochrony środowiska  określonych 
w przepisach odrębnych.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy 
Koprzywnica zobowiązany jest zapewnić:

1) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej 
określonych;

2) Prowadzenie działalności w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia  i zdrowia mieszkańców 
oraz zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie  zbiorników bezodpływowych, a także tras przejazdu 
pojazdów asenizacyjnych,
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3) Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien zapewnić odbiór nieczystości ciekłych przez 
stacje zlewną spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy 
Koprzywnica w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do 
przekazywania nieczystości wyłącznie do stacji zlewnych przy oczyszczalniach ścieków.

§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy  z obowiązku 
spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa ze szczególnym 
uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie 
warunków  wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 188, 
poz. 1576)  i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r., w sprawie wymagań 
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.z 2002 r., Nr 193, poz. 1617).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Koprzywnica.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017 r.
poz. 1289 z późn. zm.) zobowiązuje radę gminy do podjęcia uchwały w zakresie wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku z wydaniem
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
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