
UCHWAŁA NR XXI/153/2013
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 25 kwietnia 2013 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 podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013r. poz. 21, poz. 228) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie gminy Przerośl, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/158/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przerośl(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 84, poz. 
1283). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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                                                                                            Załącznikdo uchwały Nr XXI/153/2013

Rady Gminy Przerośl

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przerośl powinien mieć 
zarejestrowaną działalność gospodarczą w tym zakresie oraz spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej z garażami, miejscami 
postojowymi i punktami myjni samochodowej; 

2) posiadać oznakowane pojazdy asenizacyjne umożliwiające identyfikację podmiotu 
świadczącego usługi, spełniające wymagania techniczne określone w przepisach regulujących 
warunki techniczne pojazdów, posiadające możliwość opróżniania zbiorników 
bezodpływowych zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi i 
odpowiednio wyposażone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), 
między innymi w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz w sprawny układ sterowania 
systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik; 

3) udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

§ 2. Przedsiębiorca winien na bieżąco przeprowadzać zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze 
świadczonymi usługami w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez: 

1) niezwłoczne usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń powstałych przy odbiorze i transporcie 
nieczystości ciekłych; 

2) odkażenie części spustowej zbiornika po dokonaniu opróżnienia do stacji zlewnej; 

3) umycie pojazdów po zakończonej pracy. 

§ 3. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku 
spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
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