
UCHWAŁA NR XL/357/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 marca 2013 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 Miasta i Gminy Swarzędz. 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. 2012. 391 j.t. ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy o samorządzie 
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2001.142.1591-j.t. ze zmianami.) 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. 
2012. 299), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 2. 

W zakresie bazy transportowej, pojazdów asenizacyjnych oraz transportu nieczystości 
ciekłych, przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
powinien: 

1)posiadać aktualne badania techniczne wykorzystywanych pojazdów asenizacyjnych; 
2)w sposób widoczny i czytelny oznakować pojazdy asenizacyjne za pomocą logo lub nazwy 

oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy; 
3)posiadać bazę transportową, która powinna spełniać następujące wymagania: 

a) teren bazy powinien być utwardzony i odpowiednio ogrodzony; 
b) teren i parkowane pojazdy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich; 
c) wielkość terenu, na którym znajduje się baza, powinna być dostosowana do ilości 

i wielkości pojazdów,urządzeń specjalnych oraz pozostałego wyposażenia; 
d) posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy 

pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne 
poza terenem bazy transportowej. 

§ 3. 

W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych przedsiębiorca musi: 

1)Utrzymywać pojazdy asenizacyjne, sprzęt służący do wykonywania prowadzonej działalności 
oraz teren bazy transportowej w odpowiednim stanie sanitarnym i higienicznym. 

2)Zapewnić możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów. 
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§ 4. 
1. W zakresie wymagań dotyczących miejsc przekazywania nieczystości ciekłych 

przedsiębiorca musi uzyskać pisemną zgodę właściciela lub zarządcy stacji zlewnej na zrzut 
nieczystości ciekłych. 

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany przekazywać nieczystości ciekłe do stacji zlewnych 
położonych najbliżej obsługiwanego obszaru. 

§ 5. 

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku 
spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa ze szczególnym 
uwzględnieniem: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. 
w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 
2002.188.1576) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002.193.1617). 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz na stronie internetowej www.swarzedz.pl 
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 3a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. 2012. 391 j.t.ze zmianami) rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego, określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych. Minister Środowiska w dniu z dnia 14 
marca 2012 r. wydał 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 (Dz.U. 2012. 299). 
Z w/w rozporządzenia wynika, że wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określa się w sposób precyzyjny, 
zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do 
rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia 
i życia ludzi oraz środowiska. Niniejsza uchwała określa wymagania zgodnie ze wspomnianym 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku oraz czyni zadość wymogom 
wynikającym z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 
września 1996r., w związku z czym jej podjęcie jest zasadne. 
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