
Druk Nr

UCHWAŁA Nr.......................

RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia.................................. 2022 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Tarnowiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) 
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 Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Tarnowiec.

§ 2. 1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Tarnowiec obowiązany jest do dysponowania pojazdem lub pojazdami asenizacyjnymi 
spełniającymi wymagania techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
193, poz. 1617).

2. Pojazdy asenizacyjne powinny:

a) posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym 
pojazdu,

b) być oznakowane w sposób czytelny i widoczny poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu 
i numeru telefonu przedsiębiorcy,

c) być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas 
wykonywania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych.

§ 3. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:

1. baza transportowa powinna:

a) posiadać utwardzony teren oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych,

b) posiadać miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych wraz ze specjalistycznym 
sprzętem do mycia, zaś w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji przedsiębiorca 



winien posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów 
w miejscach do tego przeznaczonych (np. faktury, rachunki),

c) posiadać miejsca umożliwiające postój i garażowanie, dostosowane do ilości i wielkości 
pojazdów oraz pozostałych urządzeń specjalistycznych,

d) posiadać stosowne zaplecze techniczne i wyznaczone miejsce umożliwiające wykonanie 
drobnych napraw oraz konserwacji pojazdów.

2. Usytuowanie miejsc postoju i mycia pojazdów powinno spełniać wymogi ochrony 
środowiska i nie stanowić uciążliwości dla osób trzecich.

3. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada bazy transportowej lub baza nie spełnia 
wymagań określonych w pkt 1 i 2, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do 
korzystania z bazy transportowej należącej do innego podmiotu prowadzącego działalność 
w tym zakresie przez przedłożenie stosownych umów.

§ 4. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze 
świadczonymi usługami.

1. Pojazdy asenizacyjne powinny być myte po zakończeniu pracy i odkażane zgodnie 
z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

2. Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 
powinno odbywać się w sposób niepowodujący:

a) zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska,

b) zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych na skutek wypływania nieczystości 
ciekłych w wyniku przepełnienia pojazdu asenizacyjnego lub jego niewłaściwe opróżnienia.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnowiec zobowiązany jest do 
przekazywania nieczystości ciekłych wyłącznie do instalacji posiadających zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania nieczystości ciekłych.

§ 6. Spełnienie wymagań, o których mowa w § 2 i § 3 i § 5 powinno zostać potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami, w szczególności:

a) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe 
(posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym wyciągiem z księgi 
wieczystej, umową sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.),

b) dowody rejestracyjne potwierdzające posiadanie środków transportowych, o których mowa 
w § 2 ust. 2 wraz z opisem technicznym pojazdów lub aktualnymi umowami leasingu, najmu 
lub innymi formami posiadania pojazdów,

c) dokumentem potwierdzającym gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.



§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII/216/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 kwietnia 2013 
r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2013 r. poz. 2241).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.


