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UCHWAŁA NR XLII/207/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 1 czerwca 2010 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) , art. 7 ust. 

1 pkt.2 i ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33), 

Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien złożyć w siedzibie Urzędu Gminy 
w Baćkowicach kompletny wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, 
sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na 
opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych w zakresie 
wyposażenia technicznego powinien posiadać przynajmniej jeden pojazd asenizacyjny do 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z ważnymi 
badaniami technicznymi, potwierdzonymi wpisem w dowodzie rejestracyjnym. 

2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, powinny 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). 

3. Pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą 
identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru 
telefonu przedsiębiorcy. 

§ 3. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
winny być systematycznie myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia, o którym mowa w § 2. ust. 2. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów winno się odbywać w myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji 
pojazdów. 

2. Przedsiębiorca powinien udokumentować posiadanie tytułu prawnego do myjni pojazdów 
lub posiadanie uprawnienia do korzystania z myjni prowadzonej przez innego przedsiębiorcę. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, 

na stronach internetowych Urzędu Gminy w Baćkowicach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Baćkowicach. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z pόźn. zm.) i wniesieniem do ustawy art. 7 ust. 
3a Rada Gminy określa wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 
o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. Wymagania sprecyzowano zgodnie z delegacją prawną 
określoną w/w ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia 
wymagań, obejmujące: 
1) opis i udokumentowanie posiadanego przez przedsiębiorcę wyposażenia technicznego, 
uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, pojemników, worków oraz bazy transportowej, 
2) zabiegi sanitarne i porządkowe, 
3) miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
Powyższe wymagania zostały określone w sposób precyzyjny, zrozumiały i niedyskryminujący, 
nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorcόw 
świadczących powyższe usługi. Określenia wymagań dokonano z zachowaniem obowiązujących 
przepisów, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baćkowice 
oraz z “Planem gospodarki odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego”. 


