
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/159/12 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 29 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, 

z późn. zm.) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie 

szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33), uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

2. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, określa załącznik do uchwały.  

3. Określenie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  

§ 2. 1. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Wójt podaje do publicznej wiadomości w formie 

elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach 

informacyjnych.  

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, mogą być ogłoszone w lokalnej prasie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/159/12   

Rady Gminy w Cmolasie   

z dnia 29 grudnia 2012 r.  

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cmolas  

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cmolas powinien:  

1) złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane i wymagane dokumenty określone 

w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 391),  

2) przedłożyć aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności (np. wypis z Krajowego 

Rejestru Sądowego, rejestru handlowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej),  

3) posiadać zaplecze techniczno - biurowe, odpowiednie do ilości sprzętu oraz zatrudnionych pracowników 

i spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a także utwardzony plac o powierzchni umożliwiającej garażowanie środków transportu 

przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem,  

4) dysponować środkami transportu odpowiednimi do rodzaju prowadzonej działalności, tj. pojazdami 

asenizacyjnymi, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) w ilości 

zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę,  

5) posiadać miejsce do mycia pojazdów opisanych w pkt 4, spełniające wymagania ochrony środowiska 

lub umowę z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi,  

6) oznakować w sposób trwały i widoczny samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób 

umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,  

7) podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie dopuszczać 

do zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także dróg na trasie przejazdu 

pojazdów,  

8) przedłożyć umowę lub zapewnienie, stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez 

stację zlewną.  
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