
UCHWAŁA NR XXIX/187/17
RADY GMINY CIELĄDZ

z dnia 30 sierpnia 2017 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 Cielądz

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 7 ust. 
3a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1289) 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie 
gminy Cielądz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:

a) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do usuwania 
i transportu nieczystości ciekłych, spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128),

b) pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne oraz spełniać standardy techniczne 
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),

c) pojazdy powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie przedstawiające nazwę, adres i nr 
telefonu przedsiębiorcy,

d) liczba i stan techniczny muszą zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług opróżniania 
zbiorników bezodpływowoych i transportu nieczystości ciekłych;

2) bazy transportowej:

a) powinien posiadać prawo do dysponowania bazą transportową z możliwością wykonywania 
obsługi technicznej i sanitarnej pojazdów,

b) miejsca postojowe pojazdów muszą znajdować się na powierzchni zabezpieczonej w taki 
sposób, aby ewentualne wycieki olejów, smarów, benzyny lub innych zanieczyszczeń 
nie przedostawały się do gruntu,

c) w przypadku braku własnej bazy transportowej spełniającej wymagania określone w pkt 2 lit. 
a i b, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z innej bazy 
transportowej lub urządzeń spełniających wymagania zaplecza technicznego.

§ 2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami 
przedsiębiorca, o którym mowa § 1 powinien zapewnić:

a) usytuowanie miejsca postoju i mycia pojazdów w sposób spełniający wymogi ochrony środowiska 
i nie stanowiący uciążliwości dla osób trzecich,

b) świadczenie usług w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

c) utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie sanitarno-higienicznym,
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d) możliwość niezwłocznego uporządkowania i zdezynfekowania miejsca zanieczyszczonego 
nieczystościami ciekłymi w trakcie i po wykonaniu usługi.

§ 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w  § 1 powinien przekazywać nieczystości ciekłe pochodzące 
z opróżniania zbiorników bezodpływowych, znajdujących się na terenie gminy Cielądz do 
oczyszczalni ścieków w Cielądzu lub do innych stacji zlewnych położonych w najbliższej odległości 
od obsługiwanego rejonu, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 188, poz. 1576) .

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/164/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2010 r. nr 340, 
poz. 2990).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego                    
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy

mgr Małgorzata Rosa
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