
 

 

UCHWAŁA NR XXX/47/13 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 24 lipca 2013 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jodłowa 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z pózn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 

2012 r. 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. poz. 299)Rada Gminy w Jodłowej uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1) w zakresie wyposażenia technicznego: 

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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), 

b) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193  

poz. 1617 ze zm.), 

c) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający 

identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy), 

d) posiadać prawo do dysponowania bazą transportową z możliwością wykonywania obsługi technicznej 

i sanitarnej pojazdów; teren bazy powinien być utwardzony i ogrodzony oraz dostosowany do ilości i wielkości 

pojazdów oraz pozostałego wyposażenia; 

e) baza transportowa powinna posiadać zaplecze socjalno- biurowe, 

f) w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada bazy transportowej lub baza nie spełnia powyższych 

wymagań, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów 

w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych; 

2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

a) pojazdy asenizacyjne winne być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażana po 

dokonaniu opróżnienia zbiornika pojazdu asenizacyjnego, 
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b) w przypadku zanieczyszczenia miejsc załadunku lub trasy przejazdu zanieczyszczenia te powinny być 

natychmiast usunięte, 

c) wykonywać usługi w sposób zapobiegający zagrożeniu życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

d) świadczyć usługi odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości wyłącznie na 

podstawie umowy i na warunkach w niej określonych. 

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

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien: 

1) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną; 

2) przekazywać nieczystości ciekłe do oczyszczalni ścieków w Jodłowej eksploatowanej przez Gminny 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLII/25/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2010r. W sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 41 poz. 

948). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Stanisław Kapłon 
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