
                                                                                  -PROJEKT- 
                                  UCHWAŁA NR………………      

                                             RADY GMINY MIELEC  

 

                                             z dnia …………..2015 r. 

 

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

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mielec.  

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 oraz art.40 ust.1ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j Dz.U.z2013r. poz. 594 z późn.zm.) i art.7ust 3a ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j Dz.U.2013r. 1399 ze zmianami) 

oraz §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14marca 2012r. w sprawie 

szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych (Dz.U.z 2012r. poz. 299) Rada Gminy Mielec uchwala, co 

następuje: 

 

§1. 

 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Mielec. 

1.Wymagania odnośnie wyposażenia technicznego: 

a) przedsiębiorca  prowadzący działalność na terenie Gminy Mielec w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać prawo do 

dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do usuwania i transportu 

nieczystości ciekłych, spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 

czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137z późn. zm.), 

b) pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne oraz spełniać standardy 

techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w 

sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617); 

c)przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami 

samochodowymi, pojazdy powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie przedstawiające 

nazwę, adres i nr telefonu przedsiębiorcy, 

d) przedsiębiorca powinien udokumentować posiadanie tytułu prawnego do dysponowania 

nieruchomością, na której mają być garażowane środki transportu przewidziane do 

świadczenia usług objętych zezwoleniem, posiadać prawo do dysponowania bazą 

transportową, 

e) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada bazy transportowej lub baza nie spełnia 

powyższych wymagań, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość 

wykonywania napraw i czynności w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, 

f)baza transportowa powinna być wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów 

asenizacyjnych, 

g)baza transportowa powinna posiadać miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów 

asenizacyjnych wraz ze specjalistycznym sprzętem do mycia, zaś w przypadku braku 

możliwości spełnienia tego warunku przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia 

aktualnej umowy z uprawnionym podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, 



2.Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi 

usługami: 

a)usytuowanie miejsca postoju i mycia pojazdów powinno spełniać wymogi ochrony 

środowiska i nie stanowić uciążliwości  dla osób trzecich, 

b)świadczenie usług powinno odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i 

zdrowia ludzi oraz środowiska, 

c)przedsiębiorca prowadzący działalność zobowiązany jest do zawierania umów z 

właścicielami nieruchomości na świadczenie usług polegających na opróżnianiu zbiorników 

bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych, 

d)podmiot prowadzący działalność zobowiązany jest do wystawienia dowodów 

potwierdzających wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych, podając datę, dane 

zleceniodawcy oraz ilość i miejsce wywiezionych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. 

3.Odebrane nieczystości ciekłe przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać wyłącznie do 

stacji zlewnych, spełniających wymagania przewidziane odrębnymi przepisami. 

 

§2. 

 

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku 

spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa ze szczególnym  

uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17października 2002r. w 

sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002r. 

Nr 188, poz. 1576) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 12 listopada 2002 r. w 

sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.z2002r. Nr 193, poz. 1617). 

 

§3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 

 

§4. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i 

wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY  

                                                                                                  RADY GMINY  

                                                                                                       MIELEC 

 

                                                                                                JAN KOŁODZIEJ 


