
UCHWAŁA NR XXV/175/2013 
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 13 maja 2013 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 
r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 
poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) 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 (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 299) 
Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

1) posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe 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): 

a) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu 
świadczącego usługi, w zakresie wydanego zezwolenia (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy); 

b) pojazdy asenizacyjne powinny być zabezpieczone przed możliwością niekontrolowanego wydostawania się na zewnątrz 
pojazdu nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu.

2) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymywanie pojazdów w odpowiednim stanie 
technicznym i sanitarnym.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi 
usługami: 

1) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla 
życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu; 

2) po zakończeniu prac pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej; 

3) miejsca postojowe odizolowane od gruntu w sposób uniemożliwiający przedostanie się do gruntu zanieczyszczeń będących 
wynikiem eksploatacji pojazdów.

§ 3. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. W tym celu winien mieć zawartą stosowną umowę ze 
zlewnią. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 28 grudnia 2007 
roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Kiełczygłów (ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 39, poz. 460 z dnia 8 lutego 2008r.). 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak
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