
UCHWAŁA NR XXXIX/306/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 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 /t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz §1 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia 
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/ 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

1) w zakresie wyposażenia technicznego: 

a) posiadać prawo dysponowania bazą odpowiednią do ilości sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników, 
posiadającą zaplecze techniczno – biurowe wyposażone w pomieszczenia socjalne i spełniające wymagania 
wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeciwpożarowych, a także w utwardzony i ogrodzony plac o powierzchni umożliwiającej 
garażowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem; 

b) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami, spełniającymi wymagania określonew przepisach 
szczególnych dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, mającymi ważne badania techniczne, 
w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę określonej we wniosku planowanej liczby 
obsługiwanych mieszkańców; 

c) oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację 
przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu); 

d) wyposażyć samochody asenizacyjne w przepływomierz umożliwiający określenie ilości odebranych 
ścieków; 

2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

a) posiadać możliwość mycia pojazdów i odkażania części spustowych zbiornika, 

b) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług, 

c) prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w sposób 
niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia środowiska; 

3) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: 

a) wskazać stację zlewną, gdzie będą przekazywane nieczystości ciekłe, 

b) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /j. t. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 391/ Rada Gminy określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dotyczące: 
- opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych 
do świadczenia usług oraz bazy transportowej, 
- zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, 
- miejsc przekazywania nieczystości ciekłych. 
W związku ze zmianą art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz wejściem w życie nowego 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 – podjęcie 
niniejszej uchwały jest zasadne. 
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