
Uchwała Nr 136/XVII/12

Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 28 września 2012 roku

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 terenie gminy Nowy Duninów.

Na  podstawie  art.  18 ust.  2 pkt.  15 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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:Dz.U. z 2012r. 
poz.  391)  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  szczegółowego  sposobu 
określenia  wymagań   jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie 
zezwolenia w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości 
ciekłych (Dz.U. z 20012r., poz. 299
Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

§ 1 

Przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia   na  opróżnianie  zbiorników 
bezodpływowych  i  transport  nieczystości  ciekłych powinien  spełniać  następujące 
wymagania:

1) 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  utwardzony  i  ogrodzony  plac  o  powierzchni 
umożliwiającej  garażowanie  środków  transportu  przewidzianych   do  świadczenia 
usług objętych zezwoleniem;  

2) Posiadać  tytuł  prawny  do  dysponowania  pojazdami,  spełniającymi  wymagania 
określone  w  przepisach  szczególnych  dotyczących  wymagań  dla  pojazdów 
ascenizacyjnych i mających ważne badania techniczne..

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

4) Dysponować  miejscem  do  mycia  i  dezyfekcji   pojazdów  opisanych  w  pkt.2  , 
spełniającym  wymagania  ochrony środowiska  lub  podpisaną  umowę  z  podmiotem 
uprawnionym  do wykonywania takich usług;

5) Dysponować pisemnym zapewnieniem gotowości odbioru nieczystości ciekłych 
      przez    oczyszczalnie ścieków   położoną w najbliższej odległości od  obsługiwanego
      terenu, posiadającego stosowne zezwolenia zgodne  z Prawem  ochrony środowiska.
6) Mieć zarejestrowaną działalność gospodarcza w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;



7) Zawierać umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z użytkownikami 
nieruchomości oraz wystawiać pokwitowania za wykonywane usługi;

8) Gromadzić dane o świadczonych usługach umożliwiających przekazywanie do gmin 
informacji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenia ewidencji 
zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Duninów.

   § 3

1. W uchwale Nr 217/XXVIII/2010Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 12 lutego 2010r . w 
sprawie  określenia  wymagań  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowy Duninów w § 
1 uchyla się pkt.1 .

2. W uchwale , o której mowa w pkt.1 uchyla się załącznik nr 1.
3. Pozostałe postanowienia uchwały , o której mowa w pkt.1 nie ulegają zmianie.

    § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 



UZASADNIENIE

Zgodnie z delegacją art.7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst  jednolity  Dz.U.09.236.2008 ze  zm.)  rada  gminy określa  wymagania  jakie  powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie:  opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  z 
terenu Gminy Nowy Duninów.

Dotychczasowa uchwała Nr  217/XXVIII/2010  Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 
12 lutego 2010 roku regulowała także wymagania względem przedsiębiorców odbierających 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i  porządku  w  gminach  odbiera  radzie  gminy   kompetencje  w  zakresie  regulowania  tych 
kwestii i przekazuje je Ministrowi Środowiska, który na podstawie upoważnienia zawartego 
w art.  9d ust.2 wyda stosowne rozporządzenie.  W związku z tym w w/w uchwale w § 1 
uchyla się pkt.1 i 2 oraz załącznik nr 1

Minister  Środowiska  w  dniu  14  marca  2012  r.  wydał  Rozporządzenie  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.2012.299).  Dla  podmiotów  odbierających  odpady 
komunalne  stałe  Minister  Środowiska  wyda  rozporządzenie  określające  szczegółowe 
wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przyjęte w uchwale wymagania dla przedsiębiorców świadczących  usługi w zakresie 
opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  umożliwią 
polepszenie jakości usług w tym zakresie oraz zapewnią należytą  ochronę zdrowia i życia 
ludzi i środowiska.

W celu realizacji obowiązku ustawowego konieczne jest przyjęcie uchwały.


