
UCHWAŁA NR XIX/100/2013
RADY GMINY ROSSOSZ

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie określenia wymagań technicznych, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r., poz. 391 z późn. zm.), §1 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. 2012r., poz. 299) Rada 
Gminy Rossosz uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych winien spełniać następujące wymagania: 

1) w zakresie wyposażenia technicznego: 

a) posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i dopuszczone do ruchu z aktualnymi badaniami 
technicznymi i świadectwami dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

b) pojazdy oznakować w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy 
poprzez umieszczenie na nim nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, 

c) posiadać bazę transportową umożliwiającą postój środków transportu i innego sprzętu specjalistycznego 
niezbędnego do wykonania usług, 

d) posiadać zaplecze techniczne.

2) w zakresie zabiegów sanitarno-porządkowych: 

a) utrzymywać pojazdy asenizacyjne w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez dezynfekcję 
i mycie każdorazowo po zakończeniu pracy, 

b) transport nieczystości i postój pojazdów do odbioru nieczystości ciekłych realizować w sposób 
nie zagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku naturalnemu.

3) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do przekazywania nieczystości ciekłych do 
oczyszczalni ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rossosz. 
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§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mazurek
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