
UCHWAŁA NR XXIV/172/12 
Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 29 listopada 2012 r. 
 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008, ze zm.) oraz  Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Rada Gminy Dąbrowa 
uchwala, co następuje: 
 
§1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych. 
 
§2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności  
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1) w zakresie pojazdów asenizacyjnych: 
a) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, zwane dalej pojazdami, powinny posiadać aktualne 
badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym 
zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o  ruchu drogowym (Dz. 
U. z 2005 r Nr 108 poz. 908, ze zm.),    

b) pojazdy powinny spełniać standardy techniczne określone  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.  
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 
poz. 1617), 

c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny poprzez 
umieszczenie na nich nazwy i logo firmy oraz adresu i numeru telefonu 
przedsiębiorcy, co umożliwi łatwą identyfikację przedsiębiorcy, 

d) pojazdy powinny być wyposażone w odpowiednie narzędzia umożliwiające 
uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego podczas opróżniania zbiornika, 

e) posiadające zabezpieczenie przed samoistnym rozlewaniem nieczystości 
ciekłych;    

2) w zakresie bazy transportowej:  
a) przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem transportowym, na terenie, 

którego będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia 
usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie 



utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać 
wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony 
środowiska, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, 

b) w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we 
własnym zakresie przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczne 
umożliwiające wykonanie tych prac; 

3) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:    
a) utrzymywanie pojazdów i urządzeń służących do świadczenia usług w 

należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez ich systematyczne 
mycie, 

b) w przypadku zanieczyszczenia miejsc załadunku lub trasy przejazdu ich 
natychmiastowe uprzątnięcie,    

c) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych tak, aby nie 
powodować zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz 
zanieczyszczenia trasy wywozu,  

d) usługi świadczone powinny być w taki sposób, aby zapobiec wypływaniu 
nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub 
niewłaściwego opróżniania.    

 
§3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować 
gotowość ich odbioru przez stację zlewną.    
2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do wskazanych 
przez niego stacji zlewnych.    
 
§4.Przedsiębiorca prowadzący działalność będącą przedmiotem wniosku, 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa.    
 
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 


