
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/102/2015 

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 29 września 2015 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy 

Milicz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1)

) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.
2)

) Rada Miejska w Miliczu  uchwala 

się, co następuje: 

§ 1.  Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Milicz: 

1) wymagania dotyczące wyposażenia technicznego: 

a) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać prawo dysponowania 

pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do usuwania i transportu nieczystości ciekłych, 

zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

b) pojazdy przedsiębiorcy powinny posiadać aktualne badania techniczne oraz spełniać standardy 

techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), 

c) przedsiębiorca ma obowiązek udokumentować posiadania tytułu prawnego do dysponowania pojazdami 

samochodowymi, 

d) pojazdy przedsiębiorcy powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie przedstawiające nazwę, adres 

i nr jego telefonu, 

e) pojazdy przedsiębiorcy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem  

się nieczystości ciekłych podczas transportu, 

f) pojazdy przedsiębiorcy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru 

nieczystości ciekłych; 

2) wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r.  

poz. 379 i 1072 
2) 

zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122 
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a) dopuszcza się mycie i dezynfekcję posiadanych pojazdów asenizacyjnych we własnym zakresie  

na terenie bazy transportowej, pod warunkiem zachowania zasad ochrony środowiska określonych 

w przepisach odrębnych, w tym w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,  

na której zlokalizowana jest baza transportowa, 

b) w przypadku braku możliwości wykonywania mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie 

bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać dokument potwierdzający możliwość wykonywania 

tego typu zabiegów sanitarnych w miejscach do tego przeznaczonych, należących do innych podmiotów, 

c) miejsca zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych powinny być niezwłocznie uporządkowane i zdezynfekowane, 

d) odpady powstałe podczas wykonywania prac związanych z myciem, dezynfekcją, naprawą, konserwacją 

i remontami pojazdów asenizacyjnych powinny zostać zagospodarowane we własnym zakresie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.
3)

), 

e) świadczenie usług powinno odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia 

mieszkańców Gminy Milicz oraz nie powodujący zanieczyszczenia tras transportu; 

3) wymagania dotyczące bazy transportowej: 

a) baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów powinna być zlokalizowana na terenie,  

do którego przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiada udokumentowany tytuł prawny, 

b) baza transportowa powinna zapewniać możliwość codziennego parkowania lub garażowania pojazdów 

po zakończeniu pracy, 

c) baza transportowa powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostanie się osób trzecich  

na jej teren, 

d) miejsca postojowe pojazdów muszą znajdować się na powierzchni utwardzonej w taki sposób,  

aby ewentualne wycieki olejów, smarów, benzyny lub innych zanieczyszczeń nie przedostawały  

się do gruntu; 

4) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać udokumentowaną 

gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu: 

H. Smolińska 

                                                      
3) 

zmiany tekstu wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101, 1322, 

z 2015 r. poz. 87 i 122 
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