
UCHWAŁA NR 132/XXIII/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie 
na prowadzenie działalności na terenie Gminy Szczuczyn w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) i 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności na terenie Gminy Szczuczyn w zakresie oprożniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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Załącznik  do Uchwały Nr 132/XXIII/12 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 28 września 2012 r. 

Wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
na terenie Gminy Szczuczyn w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczuczyn powinien spełniać 
poniższe wymagania: 

1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; 

2) posiadać oznakowany tabor samochodowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów, 
w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617); 

3) dysponować prawem do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji 
pojazdów asenizacyjnych, wyposażoną w: 

a) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 4, 

b) miejsce postojowe dla pojazdów asenizacyjnych; 

4) posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych w miejscach 
do tego przeznaczonych w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji na terenie bazy technicznej, 
o której mowa w pkt 3; 

5) świadczone usługi oraz zabiegi sanitarne i porządkowe związane z działalnością opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przedsiębiorca powinien wykonywać 
z częstotliwością i w sposób nie powodujący uciążliwości i zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia 
ludzi oraz środowiska; 

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

§ 2. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia, zgodnie z wymogami określonymi 
ustawą o czystości i porządku w gminach. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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