
Uchwała Nr NR XII /78/ 2012 
Rady Gminy Suchożebry 

z dnia 11 maja 2012 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchożebry 

Na podstawie art. 7 ust. 3a. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) 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. Nr 58, poz. 299) Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych, świadczący usługi na terenie gminy Suchożebry, powinni spełniać następujące 
wymagania: 

1) W  zakresie wyposażenia technicznego: 

a) posiadać sprawny, specjalistyczny sprzęt transportowy potwierdzony aktualnymi badaniami technicznymi 
pojazdu potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz  inne wymagane urządzenia 
niezbędne do profesjonalnego i niezawodnego wykonywania  usługi  opróżniania  zbiorników  
bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, 

b) posiadać środki transportu spełniające wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki 
techniczne pojazdów oraz w innych przepisach  szczegółowych, a w przypadku przedsiębiorców 
ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne 
spełniające 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), 

c) posiadać bazę  transportową umożliwiającą postój środków transportu i innego sprzętu specjalistycznego 
niezbędnego do wykonywania usługi, 

d) środki transportu muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy 
świadczącego usługi. 

2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

a) pojazdy asenizacyjne należy poddawać regularnemu myciu, odkażaniu i dezynfekcji każdorazowo po 
zakończeniu pracy, 

b) mycie pojazdów może odbywać się poza myjniami w miejscach dozwolonych pod warunkiem, że 
powstające ścieki będą odprowadzane do odpowiednich urządzeń lub gromadzone w sposób umożliwiający 
ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3) W zakresie miejsca przekazywania nieczystości ciekłych: 

a) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od 
właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do posiadania podpisanej umowy potwierdzającej gotowość 
odbioru nieczystości ciekłych gwarantującej przyjęcie ścieków do punktów zlewnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry. 

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