
UCHWAŁA NR XXVIII/69/13 

RADY GMINY W GNOJNIKU 

z dnia 24 października 2013 r. 

 

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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.  poz. 391) oraz 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), Rada Gminy w Gnojniku uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Gnojnik, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr XXII/201/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transport 

nieczystości ciekłych. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

 

 

 

 

 



       Załącznik do  

Uchwały nr XXVIII/269/13 

Rady Gminy w Gnojniku  

z dnia 24 października 2013 r. 

 

 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Gnojnik, powinien  spełniać następujące wymagania:  

 

1 . W zakresie wyposażenia technicznego: 

a) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

(Dz. U. z 2002 Nr 193, poz. 1617); 

b) pojazdy asenizacyjne powinny być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, adresem 

i numerem telefonu kontaktowego w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy; 

c) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową do parkowania pojazdów 

asenizacyjnych o utwardzonej powierzchni odpowiedniej do ilości posiadanego sprzętu, 

zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych; 

d) dysponować zapleczem techniczno – biurowym, umożliwiającym ewidencjonowanie ilości 

odebranych nieczystości od właścicieli nieruchomości.  

 

2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

a) posiadać myjnię do mycia i dezynfekcji pojazdu lub  posiadać umowę z podmiotem 

uprawnionym do wykonywania tego typu  usług; 

b) dopuszcza się mycie i dezynfekcję pojazdów o których mowa w § 1 pkt 1 ppkt a,  we 

własnym zakresie na terenie bazy transportowej o której mowa w § 1 pkt 1 ppkt c, w sposób 

zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska zgodnie z 

regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

c) posiadać ewidencję usług w zakresie częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów. 

 

3. W zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: 

a) posiadać umowę lub udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych do stacji 

zlewnych. 

 

 

 

 


