
UCHWAŁA NR XXXII/153/13
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głowno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15,art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42ustawy z 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz 
z 2012 r.  poz.  567)  oraz  art.  7 ust.  3a ustawy z 13 września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zmianami),  oraz §1 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania 
wymagań,  jakie  powinien  spełnić  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. Określa  się  wymagania  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się 
o uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  w zakresie  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głowno jako załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Mikołajczyk
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«»Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/153/13 

Rady Gminy Głowno 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 1. Określa się wymagania formalne jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

1) przedsiębiorca  powinien  prowadzić  zarejestrowaną  działalność  gospodarczą  w zakresie 
opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i transportu  nieczystości  ciekłych, 
udokumentowaną wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG; 

2) świadczenie  usług  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone na terenie gminy 
wyłącznie  na podstawie zezwolenia  wydanego przez Wójta  Gminy Głowno oraz umowy 
zawartej  z właścicielem nieruchomości i warunków w niej określonych. Przedsiębiorca ma 
obowiązek wystawienia właścicielowi nieruchomości dowodu wykonania usługi z podaniem 
daty i ceny; 

3) przedsiębiorca  powinien  złożyć  wniosek  o udzielenie  zezwolenia  na  prowadzenie 
działalności  w zakresie  opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości 
ciekłych,  który powinien  spełniać  warunki  określone  w art.  8 ustawy z 13 września  1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391), zwanej dalej 
„ustawą”; 

4) przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów regulaminu utrzymania czystości 
i porządku  na  terenie  Gminy  Głowno,  oraz  pozostałych  przepisów  prawa  z zakresu 
gospodarki odpadami i ochrony środowiska; 

5) przedsiębiorca  ma  obowiązek  przekazywać  ścieki  do  stacji  zlewnych  spełniających 
wymagania  określone  w przepisach  prawa  z zakresu  ochrony  środowiska  i prawa 
budowlanego  zgodnie  z zasadami  określonymi  w rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury 
z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do 
stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576); 

6) przedsiębiorca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  pełnej  dokumentacji  w zakresie 
prowadzonej  działalności  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  w tym  zakresie  oraz  do 
sprawozdawczości z działalności, zgodnie z wymogami określonymi w art. 9o. ustawy; 

7) przedsiębiorca  ubiegający się  o uzyskanie  zezwolenia  zobowiązany jest  do złożenia  wraz 
z wnioskiem,  o którym  mowa  w art.  8 ust.  1 ustawy,  następujących  dokumentów 
dodatkowych: 

a) informacji o pojeździe lub pojazdach asenizacyjnych wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności  objętej  wnioskiem,  w zakresie  liczby  pojazdów  oraz  ich  numerów 
rejestracyjnych; 
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b) informacji  o prawach  do  dysponowania  pojazdem  lub  pojazdami  asenizacyjnymi 
wykorzystywanymi do prowadzenia działalności objętej wnioskiem; 

c) informacji  na  temat  innego  niż  pojazdy  wyposażenia  technicznego,  którym  dysponuje 
i które  będzie  wykorzystywać  ubiegający się  o zezwolenie  na  prowadzenie  działalności 
objętej wnioskiem, zawierającej m.in.: dane w zakresie liczby, typów, marek, lat produkcji, 
stanu technicznego; 

d) oświadczenia iż prowadzić będzie działalność objętą wnioskiem w sposób gwarantujący 
zachowanie wysokiego standardu działalności, zgodnie z wymogami ochrony środowiska 
i ochrony  sanitarnej,  dotyczącymi  m.in.:  zabezpieczeń  przed  rozlewaniem  nieczystości 
ciekłych, przed niszczeniem dróg dojazdowych i trawników przez pojazdy asenizacyjne, 
z minimalizacją  uciążliwości  dla  ludności,  związanych  m.in.  z hałasem  oraz  odorami 
wydzielającymi  się  z nieczystości  ciekłych,  z zachowaniem  odpowiednich  standardów 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

e) oświadczenia, iż prowadzić będzie działalność zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy.

§ 2. Określa się wymagania techniczne jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 

1) przedsiębiorca powinien posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne: 

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

b) zarejestrowane  i dopuszczone  do  ruchu  oraz  posiadające  aktualne  badania  techniczne 
i świadectwa  dopuszczenia  do  ruchu  zgodnie  z przepisami  o ruchu  drogowym  (Dz.  U. 
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.); 

c) oznakowane  w sposób  trwały  i widoczny,  umożliwiający  identyfikację  podmiotu 
świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy); 

d) zapewniające  odpowiedni  standard  bezpieczeństwa  i higieny pracy osób zatrudnionych 
przy świadczeniu usług; 

e) wyposażone  w sprzęt  umożliwiający  sprzątanie  miejsc  odbioru  odpadów  ciekłych, 
w przypadku  ich  zanieczyszczenia  podczas  wykonywania  czynności  opróżniania 
zbiorników bezodpływowych; 

f) w liczbie i w stanie technicznym zapewniającym ciągłość wykonywania usług opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Określa się pozostałe wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 

1) przedsiębiorca powinien spełniać wymogi sanitarne i porządkowe poprzez: 

a) zapewnienie  pracownikom  zatrudnionym  przy  wykonywaniu  prac  związanych 
z opróżnianiem  zbiorników  bezodpływowych  i transportem  nieczystości  ciekłych 
odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

b) utrzymywanie  w należytym  stanie  higieniczno  –  sanitarnym  pojazdów,  urządzeń 
i instalacji technicznych; 
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c) uprzątnięcie miejsc świadczenia usług w przypadku ich zanieczyszczenia;

2) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości lub tytuł do dysponowania 
nieruchomością na której znajduje się baza transportowa: 

a) zlokalizowana na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych; 

b) zapewniająca codzienne parkowanie i garażowanie pojazdów po zakończonej pracy; 

c) wyposażona  w zaplecze  techniczne  zapewniające  możliwość  serwisowania, 
dezynfekowania i utrzymywania pojazdów w należytym stanie sanitarnym. W przypadku 
braku  miejsca  do  mycia  i dezynfekcji  przedsiębiorca  powinien  posiadać  dokumentację 
potwierdzającą  możliwość  mycia  i dezynfekcji  pojazdów  w innych  miejscach  do  tego 
przeznaczonych.
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