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z dnia  27 marca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie  
opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Krapkowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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 późn. zm.) oraz § 1 Rozporzadzenia 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), Rada Miejska w Krapkowicach 
uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy Krapkowice. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegającysię o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krapkowice zobowiązany jest do posiadania specjalistycznego 
pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych: 

1) spełniających 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); 

2) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa 
dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1137 z późn. zm.); 

3) oznakowanych w sposób  trwały i widoczny  umożliwiający  identyfikację podmiotu świadczącego usługi 
(nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy) co należy potwierdzić dokumentacją zdjęciową; 

4) o odpowiedniej konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek nieczystości 
ciekłych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez 
przedsiębiorcę wylewanie się przewożonych nieczystości ciekłych. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegającysię o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do posiadania  tytułu prawnego do 
bazy transportowej, która powinna: 

1) zapewnić codzienne parkowanie, garażowanie, serwisowanie i dezynfekowanie pojazdów po zakończeniu 
pracy, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

2) stanowić teren utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych, z zapleczem technicznym; 

3) w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie przedsiębiorca 
powinien posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. 
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§ 4. Przedsiębiorąca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz 
zanieczyszczenia tras wywozu, przy zapewnieniu odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny 
świadczonych usług. Świadczenie usług winno się odbywać w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości 
ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu 
powierzchni ziemi i wód gruntowych. Pojazdy asenizacyjne winny być myte i dezynfekowane celem zapewnienia 
odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów. 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krapkowice zobowiązany jest do: 

1) wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych 
niezbędnych do wykonywania zezwolenia i potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych niniejszą 
uchwałą; 

2) przedstawienia dokumentów stwierdzających możliwość użytkowania posiadanej bazy transportowej; 

3) zapewnienia gotowości zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych z każdej nieruchomości położonej na 
obszarze wykonywanej działalności; 

4) prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie; 

5) sprawozdawczości z działalności zgodnie z wymogami określonymi w art. 9o. ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). 

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację 
zlewną. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych na oczyszczalnię ścieków lub innej 
stacji zlewnej położonej w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, wskazanej w wydanym zezwoleniu. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXI/347/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinni 
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników 
i zarządców nieruchomości na terenie miasta i gminy Krapkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 27 sierpnia 
2010 Nr 98 poz. 1126). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Krapkowice i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

1) podstawa prawna, 

Art.18. ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku) 

Art.18. 1. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Art.7. ust. 3a. Rada gminy określa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
uwzględniając  opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. 

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają byś osiągnięte, 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy 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 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uwzględniając opis 
wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Brzmienie przywołanego przepisu odpowiada, 
w zakresie wymagań dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenia działalności w przedmiocie 
opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, brzmieniu art. 7 ust. 3 pkt. 
1 ustawy przed nowelizacją (obowiązującemu od dnia 1 sierpnia 2009 r.). 

W oparciu o delegację zwartą w art. 7 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Minister Środowiska wydał w dniu 14 marca 2012 r. nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które obowiązuję 
od dnia 6 kwietnia 2012 r. Powyższe rozporządzenie zastąpiło poprzednie rozporządzenie w przedmiotowej 
sprawie z dnia 30 grudnia 2005 r., które to utraciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia z 14 marca 
2012 r. Zatem uchwała rady gminy określająca wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych powinna określać przedmiotowe wymagania w sposób wskazany w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. Wobec powyższego zaleca się dostosowanie uchwały rady 
gminy w przedmiotowej sprawie do treści obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2012 r. rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 

Na podstawie przedmiotowej uchwały i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz wydaje 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. Podmiot posiadający przedmiotowe zezwolenie jest zobowiązany do sporządzania 
kwartalnych sprawozdań o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych, o sposobie ich zagospodarowania i liczbie 
właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe. Do sprawozdania dołącza wykaz 
właścicieli nieruchomości, z którymi zawarł lub rozwiązał umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Na podstawie 
kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców Burmistrz przygotowuje roczne sprawozdanie z informacją o ilości 
i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy i przekazuje Marszałkowi Województwa 
i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

1) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać, 

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Straż Miejska 

wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać, 

uchwała Nr XVIII/272/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Krapkowice, uchwała Nr XXVI/293/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 roku 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Krapkowice za odbieranie 
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, 

2) wskazanie przewidywanych skutków finansowych, 

- ------ 
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3) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych 
w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji 

Straż Miejska iWydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 
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