
UCHWAŁA NR XXX/ 175/ 2016
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 listopada 2016 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 Szydłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 
poz. 1020, poz. 1250) 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 Szydłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności na terenie gminy Szydłów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację 
zlewną oraz spełniać niżej wymienione wymagania dotyczące wyposażenia technicznego: 

1) w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług: 

a) winien posiadać co najmniej jeden pojazd asenizacyjny, oznakowany w sposób trwały i widoczny, 
umożliwiający identyfikację świadczącego usługę poprzez podanie nazwy firmy, adresu i numeru telefonu 
kontaktowego, 

b) posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, 

c) pojazd lub pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca powinny spełniać wymagania zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

2) w zakresie bazy transportowej: 

a) teren bazy transportowej powinien stanowić ogrodzoną nieruchomość, niedostępną dla osób postronnych, 

b) na terenie bazy transportowej winny znajdować się wyznaczone miejsca o utwardzonej nawierzchni 
przeznaczone do codziennego parkowania pojazdów, 

c) lokalizacja miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów nie może stwarzać uciążliwości dla osób 
trzecich ze względu na hałas i odory, 

d) na terenie bazy transportowej winno znajdować się zaplecze techniczne.

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

a) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób 
nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu podczas 
wykonywania usługi, 

b) transport nieczystości ciekłych powinien odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczenia trasy wywozu 
oraz powierzchni gruntu i wód, 

c) w sytuacji zanieczyszczenia terenu podczas opróżniania lub transportu nieczystości ciekłych przedsiębiorca 
powinien niezwłocznie je usunąć na własny koszt, 

d) pojazdy po zakończeniu pracy powinny być poddane myciu i dezynfekcji na bieżąco - przedsiębiorca musi 
udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów, jeśli czynności 
te nie są wykonywane na terenie bazy transportowej.
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§ 3. Przedsiębiorca powinien dysponować pisemnym zapewnieniem gotowości odbioru nieczystości ciekłych 
przez stację zlewną położoną w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu. 

§ 4. Opłaty pobierane przez Przedsiębiorcę za świadczone usługi nie mogą przekraczać górnych stawek opłat 
wynikających z odpowiedniej uchwały Rady Gminy Szydłów w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych 
wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

§ 6. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien złożyć wniosek o udzielenie 
zezwolenia. 

2.  Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Szydłów 
udostępnia na stronie internetowej wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Janusz Juszczak
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