
UCHWAŁA NR XXVI/ 178 /2012
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 26 listopada 2012 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 Bierawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, 
poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz. 
327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), Rada 
Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bierawa powinien spełniać 
następujące wymagania: 

1) w zakresie wyposażenia technicznego , pojazdów oraz bazy transportowej: 

a) posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne, 

b) pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne 
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym, 

c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający 
identyfikację podmiotu świadczącego usługi ( nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon 
kontaktowy), 

d) posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania urządzeń 
lub bazy transportowo-sprzętowej, spełniające następujące warunki: 

- możliwość codziennego parkowania lub garażowania pojazdów po zakończeniu pracy, 

- zapewniające możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich 
w należytym stanie sanitarno-higienicznym; teren powinien być ogrodzony o szczelnej 
nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody, zlokalizowany w takiej 
odległości od zabudowań mieszkalnych, aby nie stwarzać uciążliwości dla 
mieszkańców, 

2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

a) zobowiązany jest posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia lub 
dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie 
sanitarno- higienicznym, 

b) w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na własnym terenie winien 
posiadać umowę z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w tym zakresie. 
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§ 3. Zobowiązuje się Przedsiębiorcę ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bierawa do udokumentowania spełnienia wymagań 
poprzez przedłożenie: 

1) zaświadczenia albo oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 

2) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dowodów rejestracyjnych pojazdów 
z ważnym przeglądem technicznym wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do ich 
użytkowania (w przypadku przedsiębiorcy nie będącego właścicielem pojazdów), 

3) oświadczenia, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi spełniają 
wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. Nr 193, poz. 
1617), 

4) oświadczenia o zapewnieniu estetycznego wyglądu pojazdów wykorzystywanych do 
świadczenia usług, 

5) zdjęcia oznakowania pojazdów z nazwą i numerem telefonu przedsiębiorcy, umieszczonego 
w widocznym miejscu, 

6) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktu własności lub umowy dzierżawy 
nieruchomości (użyczenia) wraz z wypisem z rejestru gruntów lub kopią wypisu z księgi 
wieczystej dla bazy transportowej zlokalizowanej na terenie gminy, 

7) oświadczenia, że baza transportowa spełnia wymagania: teren utwardzony i ogrodzony, 
teren i parkowane pojazdy zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, wielkość terenu 
bazy dostosowana do ilości i wielkości pojazdów oraz urządzeń specjalnych, 

8) oświadczenia, że pojazdy po zakończonej pracy będą parkowane wyłącznie na terenie bazy 
transportowej, 

9) dokumentów potwierdzających posiadanie myjni samochodowej lub w przypadku jej braku 
promesę firmy świadczącej usługi w tym zakresie, 

10) oświadczenia o zabezpieczeniu pojazdów przed niekontrolowanym wydostawaniem się na 
zewnątrz nieczystości ciekłych podczas opróżniania zbiornika bezodpływowego i ich 
transportu, 

11) oświadczenia, że części spustowe zbiornika po każdorazowym jego opróżnieniu będą 
odkażane, 

12) oświadczenia o zapewnieniu osobom świadczącym usługi czystego i estetycznego ubioru, 
umożliwiającego w sposób jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy, 

13) promesę gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną – umowa ze stacją 
zlewną, 

14) oświadczenia, że przedsiębiorca będzie zawierał z właścicielami nieruchomości pisemne 
umowy na świadczenie usług objętych zezwoleniem. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 

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

 
Przewodnicząca Rady 

mgr Elżbieta Dziuda
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