
UCHWAŁA NR XXVI/160/2013
RADY GMINY OJRZEŃ

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie gminy Ojrzeń 

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, z późn.zm.), 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, z późn.zm.) oraz § 1 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), uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać 
następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

1) posiadać aktualny wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

2) dysponować bazą transportową (miejscem postoju pojazdów), spełniającą wymagania techniczne, 
sanitarne, ochrony środowiska, stanowiącą ogrodzoną nieruchomość z wydzielonym terenem 
o szczelnej nawierzchni przeznaczonym do parkowania o powierzchni odpowiadającej ilości 
pojazdów asenizacyjnych, dysponować stanowiskiem do mycia pojazdów lub możliwością 
korzystania z myjni przystosowanej do mycia pojazdów przeznaczonych do transportu nieczystości 
ciekłych, 

3) dysponować pojazdami spełniającymi wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, 

4) pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, posiadać świadectwo dopuszczenia do 
ruchu i aktualne badania techniczne, zgodne z przepisami o ruchu drogowym, 

5) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały, czytelny i widoczny, umożliwiający 
identyfikację przedsiębiorcy poprzez podanie nazwy firmy, adresu i telefonu kontaktowego. 

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

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

2) pojazdy powinny być myte po zakończeniu pracy a część spustowa odkażana po opróżnieniu 
zbiornika, 

3) usługi należy wykonywać w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku, trasy 
wywozu, miejsca po opróżnieniu zbiornika, z obowiązkiem natychmiastowego usunięcia 
ewentualnego zanieczyszczenia, 

4) posiadać dokumenty potwierdzające możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów, 

5) po zakończeniu pracy pojazdy służące do odbierania nieczystości ciekłych powinny być parkowane 
wyłącznie na terenie bazy transportowej. 
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3. Świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinno być 
prowadzone na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych. 

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub 
rachunków) z podaniem daty odbioru, ilości i rodzaju odebranych nieczystości oraz ceny za wykonaną 
usługę oraz przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków, z którą 
zawarł umowę. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do złożenia 
wniosku wraz z załącznikami, do których należy: 

1) udokumentowanie prawa do dysponowania pojazdami (np. dowody rejestracyjne), 

2) udokumentowanie, że pojazdy spełniają wymogi pojazdów asenizacyjnych i posiadają aktualne 
badania techniczne, 

3) poświadczenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie ścieków, 

4) umowa z przedsiębiorcą prowadzącym myjnię i stację dezynfekcji pojazdów jeżeli baza transportowa 
nie jest wyposażona w stanowisko do mycia i dezynfekcji pojazdów, 

5) dokument o zarejestrowaniu firmy, w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki, 

6) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się baza 
transportowa, 

7) oświadczenie o spełnieniu wymogów technicznych wraz z opisem technicznym bazy transportowej, 
tj. położenie, powierzchnia, rodzaj ogrodzenia, nawierzchni i systemu odwadniania, 

8) zaświadczenie lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o braku zaległości 
podatkowych i zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

9) oświadczenie o gotowości zawierania umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz wystawiania 
dowodów wykonania usług. 

2. Dokumenty wymienione w § 2 składa się w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem przez notariusza lub w Urzędzie Gminy Ojrzeń, zaś oryginały tych dokumentów przedkłada 
do wglądu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Krystyna Drążkiewicz
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