
  
                                                                                                  

Uchwała  nr XV/97/2012 
Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 9 listopada 2012 r. 
 
 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o              
uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogóźno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity 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 (tekst jednolity  
Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz 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 opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Rada Gminy 
uchwala, co następuje:  

 

§ 1.  
1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie  usług w zakresie 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest 
zobowiązany: 
1) złoŜyć wniosek spełniający wymagania art. 8 ust. 1, 1a, 1b i 2a ustawy  z dnia 13 września 
   1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach; 
2) spełniać następujące wymagania w zakresie wyposaŜenia technicznego: 
a) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz 
sanitarnoporządkowe określone 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); 
b) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, 
umoŜliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i 
telefonu kontaktowego przedsiębiorcy; 
c) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością stanowiącą bazę techniczną 
wyposaŜoną w miejsce postojowe dla pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji 
pojazdów; 
d) w przypadku niemoŜności spełnienia obowiązku ustalonego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c 
podmiot zobowiązany jest udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu podmiotowi 
w formie pisemnej umowy; 
e)  pojazdy uŜywane do transportu nieczystości  ciekłych muszą posiadać aktualne badania  
techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, homologacją lub waŜnym 
zaświadczeniem zgodnie z ustawą z dnia  20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym; 
3) spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych 
związanych ze świadczonymi usługami: 



a) mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinny odbywać się zgodnie z wymogami 
§ 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dla pojazdów asenizacyjnych;   
a) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w 
sposób nie powodujący zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania 
tras wywozu; 
b)  pojazdy dostosować do warunków miejsca prowadzonej działalności, tak aby nie  
powodować uszkodzeń infrastruktury technicznej; 
c) po zakończeniu pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie 
nieruchomości stanowiącej bazę techniczną; 
d) przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług w 
przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego; 
 
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek 
przekazywania nieczystości ciekłych do  stacji zlewnej przez niego wskazanej po 
wcześniejszym udokumentowaniu gotowości ich odbioru. 
  
 

§ 2. 
Traci moc Uchwała nr XXXI/157/2010 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010 r. w 
sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o 
zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rogóźno. 
 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 4. 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 
 
 
 

                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy 
Janina Hoffmann 

 
 
 


