
UCHWAŁA NR XXXVIII/246/13
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzcianka 

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 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; 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 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; 
Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz 
art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska Trzcianki uchwala, 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 Trzcianka, zgodnie z załącznikiem do 
uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/263/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2009 
r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie gminy Trzcianka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennik Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/246/13

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
gminy Trzcianka powinien spełniać następujące wymagania: 
1) dysponować zabezpieczoną przed osobami niepowołanymi bazą transportową: 

a) wyposażoną w zaplecze biurowe umożliwiające bieżącą obsługę klienta, 
b) wyposażoną w miejsca postojowe, odizolowane od gruntu w sposób uniemożliwiający 

przedostawanie się do gruntu zanieczyszczeń będących wynikiem eksploatacji pojazdów, 
w ilości niezbędnej dla posiadanych pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych, zapewniające możliwość codziennego parkowania lub garażowania 
pojazdów po zakończonej pracy, 

c) zapewniającą możliwość mycia pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych po zakończeniu pracy i utrzymania ich w należytym stanie sanitarno-
higienicznym, 

d) wyposażoną w szczelną nawierzchnię z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnym 
z obowiązującymi przepisami i niepowodującym zanieczyszczenia gruntu i wody; 

2) dysponować środkami transportu odpowiednimi do rodzaju prowadzonej działalności, tj. 
pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury wydanym na 
podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, a ponadto: 
a) oznakowanymi w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi, poprzez umieszczenie informacji o przedsiębiorcy zawierającej co 
najmniej jego nazwę i adres, 

b) posiadającymi konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek 
nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez 
samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wylewanie się bądź roznoszenie 
przykrych woni (odorów), 

c) wyposażonymi w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości w przypadku 
ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników 
bezodpływowych oraz ewentualnych wycieków nieczystości podczas transportu. 

§ 2. W przypadku braku możliwości wykonania obsługi sanitarnej (mycie i dezynfekcja) 
pojazdów asenizacyjnych we własnej bazie transportowej przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien dysponować prawem 
do wykonywania obsługi sanitarnej pojazdów w miejscu należącym do innego podmiotu 
gospodarczego. 
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