
UCHWAŁA NR XXXII/218/2021                            
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie 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 Drawsko. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 poz. 1372 t.j.) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j.) 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) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegających się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drawsko: 

1) wymagania w zakresie wyposażenia technicznego dotyczące pojazdów asenizacyjnych  przeznaczonych do 
świadczenia usług: 

a) przedsiębiorca powinien posiadać prawo do dysponowania pojazdem/pojazdami, 

b) pojazd/pojazdy powinny być zarejestrowane, posiadać aktualne badanie techniczne zgodnie 
z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.), 

c) pojazd/pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania techniczne określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

d) pojazdy powinny być trwale oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą 
identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie w miejscu widocznym  nazwy firmy, adresu 
i numeru telefonu przedsiębiorcy. 

2) wymagania w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na której 
będą parkowane lub garażowane środki transportu, 

b) przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową:-z terenem utwardzonym, 
z wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów,- zabezpieczoną przed dostępem osób 
postronnych,-spełniającą wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowego, 

c) do wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie oraz domycia 
i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych przedsiębiorca winien posiadać zaplecze techniczne 
umożliwiające wykonywanie tych prac, 

d) w przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 2 lit.c przedsiębiorca 
zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw 
i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych przez oddzielny podmiot 
gospodarczy po przez pokazanie stosownych dokumentów lub umów. 

3) wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: 

a) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy 
Drawsko zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości 
ciekłych przez stację zlewną, 
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b) nieczystości ciekłe należy transportować do oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnych spełniających 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie 
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 939 t.j.). 

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

a) mycie i dezynfekcja pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych powinny odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617), 

b) w przypadku braku możliwość i wykonywania zabiegów sanitarnych na terenie bazy transportowej 
(mycie, dezynfekcja), przedsiębiorca jest zobowiązany do dysponowania dokumentami 
potwierdzającymi prawo do wykonania tych zabiegów w miejscach do tego przeznaczonych, należących 
do innych podmiotów, 

c) świadczenie usług powinno odbywać się w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia 
mieszkańców oraz nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

d) miejsca zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych powinny być niezwłocznie uporządkowane 
i zdezynfekowane, 

e) w trakcie świadczenia usługi przedsiębiorca winien podejmować działania zapobiegające możliwości 
zanieczyszczenia wód i gleb na skutek wypływu nieczystości ciekłych ze zbiornika 
z powodu niewłaściwego jego opróżniania odpady powstałe podczas wykonywania prac związanych 
z myciem, dezynfekcją, naprawą, konserwacją i remontami pojazdów asenizacyjnych we własnym 
zakresie należy zagospodarować zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 779 t.j.). 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 21 sierpnia 2013 r. 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie dzielności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
na terenie gminy Drawsko. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Drawsko 
 

Ryszard Jabłonowski 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr XXXII/218/2021 
Rady Gminy Drawsko  

z dnia 27.10.2021 r. 
 

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j.) Rada Gminy w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań 
przez podmioty zajmujące się na terenie gminy Drawsko opróżnianiem zbiorników 
bezodpływowych i transportem nieczystości określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych uwzględniając opis wyposażenia technicznego 
niezbędnego do realizacji tych zadań. Zgodnie z rozporządzeniem 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 uchwała powinna określać wymagania  
w zakresie opisu wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do 
świadczenia usług, bazy transportowej oraz zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze 
świadczonymi usługami i miejsc przekazywania nieczystości ciekłych. Powyższa uchwała 
stanowiąc akt prawa miejscowego ma na celu zapewnienie należytej ochrony zdrowia i życia ludzi 
oraz środowiska. 
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