
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/196/16 

RADY GMINY BISKUPICE 

z dnia 12 września 2016 roku 

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 Biskupice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., 

poz. 446) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 250) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego 

sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r,  poz. 299) 

Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biskupice 

powinien spełniać następujące wymagania: 

1) w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz 

bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne, w ilości umożliwiającej terminowe 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych, spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe 

określone 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) oraz w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. 

Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami), 

b) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający 

identyfikację podmiotu świadczącego usługi, 

c) przedsiębiorca powinien przedstawić dowody rejestracyjne pojazdów wraz z ważnymi badaniami 

technicznymi oraz jeśli nie jest właścicielem pojazdu, powinien udokumentować prawo do dysponowania 

pojazdami poprzez przedstawienie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy leasingu, 

d) przedsiębiorca zobowiązany jest dysponować bazą transportową – miejscem postoju pojazdów, 

stanowiącą teren ogrodzony, o szczelnej nawierzchni z odprowadzaniem wód opadowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

e) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów 

asenizacyjnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym tj. stanowisko do mycia samochodów lub 

przedsiębiorca powinien mieć możliwość korzystania z myjni przystosowanej do mycia pojazdów 

przeznaczonych do transportu nieczystości ciekłych udokumentowaną stosowną umową; 

2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 
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przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych zgodnie z 

wymogami §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617); 

3) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca zobowiązany jest do 

udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne, które wydały zgodę na zrzut 

nieczystości ciekłych. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice. 

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

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Mariusz Pazdan 
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