
UCHWAŁA NR VII/67/2015
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 7 ust. 3a. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 
2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
(Dz.U. z 2012r., poz. 299), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:

1. Złożenia wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do w/w uchwały.

2. Udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, o której mowa w §3 
ust. 2 niniejszej uchwały.

3. Niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Ustronie Morskie wszelkich zmian w danych określonych 
w zezwoleniu.

§ 2. 1. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może 
być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi z podaniem daty wykonania 
usługi, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny.

§ 3. 1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem uzyskania zezwolenia, zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Ustronie 
Morskie.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do punktów zlewnych, biorąc pod uwagę 
zasady bliskości tych stacji zlewnych w stosunku do Gminy Ustronie Morskie.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek świadczenia usług w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych 
ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu 
powierzchni ziemi i wód.

§ 4. 1. Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami 
samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone 
w przepisach regulujących warunki techniczne tych pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych i warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1 powinny być:

1) trwale i w sposób widoczny oznakowane adresem i nazwą firmy,

2) parkowane po zakończeniu pracy na terenie bazy, zlokalizowanej na terenie posiadającym stosowane 
uzgodnienia,

3) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych;

4) opróżniane wyłącznie na stacjach zlewnych.

3. Pojazdy przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
powinny być myte zewnętrznie i wewnętrznie i odkażane, z częstotliwością uniemożliwiającą powstawanie odorów 
uciążliwych dla otoczenia, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
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4. Pojazdy te powinny być diagnozowane, serwisowane i naprawiane w specjalistycznych zakładach zajmujący 
się obsługą pojazdów samochodowych.

5. Przedsiębiorca powinien:

1) Udokumentować, poprzez okazanie tytułu prawnego, dysponowanie pojazdami samochodowymi, służącymi do 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) Udokumentować potwierdzenie posiadania myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów, lub posiadanie umowy 
z podmiotem świadczącym takie usługi,

3) Udokumentować potwierdzenia posiadania własnego zakładu świadczącego usługi w zakresie prowadzenia 
obsługi (diagnostyki, eksploatacji i napraw) pojazdów, lub  posiadanie umowy z wyspecjalizowanymi w tym 
zakresie zakładami,

4) zakresie bazy transportowej:

- posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej spełniającej wymagania odpowiednie 
dla świadczonych usług, wraz z miejscami postojowymi;

- wykazać się posiadaniem tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-
biurowe.

§ 5. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami 
nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

1.1. Ewidencja umów, o których mowa w ust. 1 powinna zawierać następujące informacje:

1) Imię i Nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,

2) Adres nieruchomości,

3) Data zawarcia umowy,

4) Pojemność zbiornika bezodpływowego,

5) Częstotliwość opróżniania, lub terminy opróżnień.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji mycia i odkażania pojazdów przeznaczonych do 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2 upoważnionym 
pracownikom Urzędu Gminy Ustronie Morskie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

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

 

Przewodniczący Rady

Bernadeta Borkowska
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/67/2015 

z dnia 28.05.2015 

 

……………………………………….                                                                                    …………………….., dn. …………… 

……………………………………….                                                                                       miejscowość 

………………………………………. 

Dane wnioskodawcy/pieczątka 

 

        Wójt Gminy Ustronie Morskie 

 

 WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                  

i transportu nieczystości ciekłych 

 

 Na podstawie art. 7 ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 

1399 ze zm.) zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

1. Dane przedsiębiorcy: 

- imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- telefon: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Przedmiot i obszar działalności: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności 

objętej wnioskiem (wykaz sprzętu i środków technicznych, oraz jako załącznik ksero 

dowodów rejestracyjnych): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu 

usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia (termin należy określić w latach, maksymalny okres na jaki zezwolenie może być 

wydane wynosi 10 lat). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

      ………………………………………………………………… 
       Data i podpis wnioskodawcy 

 

 
 

Załączniki: 

1. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek                          

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 

2. Kopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru 

Sądowego; 

3. Umowę lub oświadczenie o gotowości przyjęcia ścieków przez oczyszczalnię ścieków; 

4. Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych; 

5. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Powyższej 

opłaty należy dokonać na konto tut. Urzędu dotyczące opłaty skarbowej. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada
Gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego
niezbędnego do realizacji zadań. Ponieważ powyższa uchwała nie została do chwili obecnej podjęta, Rady
Gminy Ustronie Morskie, wypełniając swe zadania, podjęła powyższą uchwałę. W powyższej uchwale Rada
Gminy Ustronie Morskie uwzględniła rozporządzenie Ministra Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012r., poz. 299), dążąc do zapewnienia należytego bezpieczeństwa
dla środowiska i mieszkańców gminy oraz określając w sposób precyzyjny i nieograniczający konkurencji
kryteria dostępu dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na świadczenie w/w usług.
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