
Uchwała Nr VI/30/2015
Rady Gminy Popielów

z dnia 26 marca 2015 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 terenie Gminy Popielów

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; z 2015 r. poz. 87, poz. 122), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, 
poz. 1072) 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 
Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Popielów.

§ 2. 

W zakresie bazy transportowej, pojazdów asenizacyjnych oraz transportu nieczystości ciekłych, przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:

1) posiadać sprawne technicznie, specjalistyczne środki transportu spełniające wymagania techniczne określone 
w odrębnych przepisach oraz aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie 
z przepisami o ruchu drogowym;

2) oznakować w sposób trwały z widoczną nazwą firmy tabor asenizacyjny;

3) posiadać bazę transportową, która powinna spełniać następujące wymagania:

a) teren bazy powinien być utwardzony i odpowiednio ogrodzony,

b) teren i parkowane pojazdy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

c) wielkość terenu, na którym znajduje się baza, powinna być dostosowana do ilości i wielkości pojazdów, 
urządzeń specjalnych i pozostałego wyposażenia,

d) posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonywanie bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, 
o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy 
transportowej.

§ 3. 

W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami przedsiębiorca musi:

1) prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych w sposób niepowodujący zagrożenia dla 
zdrowia i życia mieszkańców;

2) utrzymywać pojazdy asenizacyjne, sprzęt służący do wykonywania prowadzonej działalności oraz teren 
bazy transportowej w odpowiednim stanie sanitarnym i higienicznym;

3) zapewnić możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów.
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§ 4. 

Odebrane nieczystości ciekłe przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać wyłącznie do stacji zlewnych , 
spełniających wymagania przewidziane odrębnymi przepisami.

§ 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 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

§ 6. 

Przedsiębiorca, zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia w zakresie wskazanej 
działalności wraz z dokumentami wymaganymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, a ponadto udokumentować spełnienie wymagań, poprzez załączenie do wniosku:

1) dokumentu, z którego wynika tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność, o której 
mowa w § 2, do terenu na którym ma być prowadzona baza transportowa, o której mowa w § 2 pkt 3, 
w przypadku, gdy ma być ona prowadzona na innym terenie niż działalność, o której mowa w § 2 np. odpis 
z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa użyczenia;

2) wykazu środków, o których mowa § 2 pkt 1;

3) dowodów rejestracyjnych środków transportu, o których mowa w § 2 pkt 1;

4) umowy lub promesy poświadczającej gotowość odbioru nieczystości płynnych przez stację zlewną;

5) umowy lub oświadczenia poświadczającego istnienie odpowiednich warunków do mycia i dezynfekcji 
środków transportu. Dokumenty załączone do wniosku muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy 
ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 8. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Zarządzenie Nr 0152/405/2006 Wójta Gminy Popielów 
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2006 r. 
poz. 2074).
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§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kupczyk
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