
UCHWAŁA NR XXVII / 98 /2012
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 29 listopada 2012 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 terenie Gminy Miasto Brzeziny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 
poz. 567), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391) oraz § 1 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 Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Brzeziny jest 
zobowiązany złożyć stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) wraz 
z kompletem wymaganych załączników. 

§ 2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów: 

1) przedsiębiorca posiada lub dysponuje pojazdem lub pojazdami asenizacyjnymi; 

2) pojazdy są zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadają aktualne badania techniczne i świadectwa 
dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

3) pojazdy są oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, 
poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

4) pojazdy spełniają wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
listopada 2002 r., w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617); 

5) są wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia nieczystości ciekłych rozlanych w trakcie 
prac; 

6) liczba i stan techniczny pojazdów muszą zapewnić ciągłość i nieprzerwalność świadczonych usług. 

§ 3. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej: 

1) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową przystosowaną 
do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych wraz z zapleczem biurowym; 

2) baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony, o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem 
wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niepowodujący zanieczyszczenia gruntu i wód 
gruntowych, z miejscami postojowymi lub garażowymi w ilości odpowiadającej ilości pojazdów 
asenizacyjnych zapewniającymi codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 
zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przeciwpożarowe i sanitarne; 

3) jeżeli przedsiębiorca nie posiada bazy transportowej powinien posiadać dokument potwierdzający możliwość 
parkowania/garażowania pojazdów, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały. 

§ 4. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 
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1) Zabiegi sanitarne: 

a) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być 
poddawane systematycznemu myciu i dezynfekcji. Częstotliwość i zakres w/w zabiegów powinny zapewnić 
świadczenie usług w sposób nie powodujący uciążliwości i zanieczyszczenia środowiska; 

b) przedsiębiorca powinien wyposażyć pracownika w stosowne środki i odzież ochrony osobistej; 

c) przedsiębiorca winien posiadać stanowisko do mycia i dezynfekcji pojazdów; 

d) przedsiębiorca winien udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji 
pojazdów, w przypadku braku możliwości prowadzenia tych czynności na terenie bazy transportowej; 

e) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz 
zanieczyszczenia tras przejazdu; 

f) w przypadku zanieczyszczenia miejsc załadunku, rozładunku lub trasy przejazdu, Przedsiębiorca 
zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczenia; 

g) świadczenie usług winno odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze 
zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu 
powierzchni ziemi i wód gruntowych. 

2) Zabiegi porządkowe: 

a) przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
od właścicieli nieruchomości z częstotliwością ustaloną w umowie z właścicielem nieruchomości; 

b) częstotliwość wywozu musi być dostosowana do szybkości napełniania zbiorników bezodpływowych; 

c) świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych może być 
prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych; 

d) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) 
z podaniem daty odbioru, ilości i rodzaju odebranych nieczystości ciekłych oraz ceny; 

e) przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia 
(awaria, wypadek, inne); 

f) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 
i dowodów świadczenia usług; 

g) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług 
pracownikowi Urzędu Miasta Brzeziny odpowiedzialnemu za zagadnienia ochrony środowiska. 

§ 5. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej 
znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 95-060 Brzeziny ul. 
Waryńskiego 50 lub innych stacji zlewnych położonych najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru. 

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 1 zobowiązany jest do 
zawarcia umowy lub posiadania pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych 
przez stację zlewną. 

§ 7. Wydanie zezwolenia może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez 
przedsiębiorcę określonych wymagań, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 

§ 8. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących 
wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 

§ 9. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych winna być prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny”. 
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§ 10. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 
września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

§ 11. W przypadku zakończenia działalności przedsiębiorca ma obowiązek poinformować usługobiorców 
o planowanym zakończeniu działalności z wyprzedzeniem umożliwiającym zlecenie odbioru innemu podmiotowi. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Brzeziny 

Zbigniew Bączyński
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