
Uchwała Nr XXV/270/2012 
Rady Miejskiej w Brzozowie 

z dnia 27 grudnia 2012r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych • 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 7 ust. 3a 
ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 
2012r. r., poz. 391 z późn.zm.) 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 Miejska 
uchwala, co następuje: 

§1 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzozów w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Traci moc Zarządzen ie Nr 17/2006 Burmistrza Brzozowa z dnia 10 kwietnia 2006 r. 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegaj ący się 

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa. 

§4 

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



Załącznik do uchwały Nr XXV/270/2012 
Rady Miejskiej w Brzozowie 
z dnia 27 grud nia 2012r. 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Brzozów . 

§1 

Wymagania dotyczące wyposażenia technicznego. 

1. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i do transportu 
nieczystości ciekłych winny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych {Dz. U. Nr 193, poz. 1617). 

2. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i do transportu 
nieczystości ciekłych winny spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 
czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 z późn. zm.). 

3. Pojazdy asenizacyjne winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, 
umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi {nazwa firmy, adres i telefon 
kontaktowy). 

4. Pojazdy winny posiadać konstrukcje lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport 
i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska 
poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wylewanie się przewożonych 

nieczystości ciekłych . 

5. Przedsiębiorca winien posiadać bazę transportową, spełniającą wymagania techniczne, 
sanitarne i ochrony środowiska, stanowiącą ogrodzoną nieruchomość z wydzielonym 
terenem o nawierzchni szczelnej, przeznaczonym do parkowania lub garażowania o 
powierzchni odpowiadającej dla ilości pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona 
działalność. 

6. Przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą 

transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne. 
7. Baza transportowa winna posiadać zaplecze techniczne wyposażone w narzędzia i 

urządzenia zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie 
technicznym i sanitarnym. 

§2 

Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych. 

1. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
winny być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażana po dokonaniu 
opróżnienia zbiornika . 

2. Należy wyposażyć pojazdy, którymi świadczone są usługi w odpowiednie narzędzia do 
ręcznego uprzątnięcia nieczystości ciekłych , które mogą się wylać w trakcie prac 
załadunkowych i wyładunkowych . 
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3. 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. 

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżn i an ia zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla 
życia i zdrowia mieszkańców , zanieczyszczenia tras wywozu, uszkodzeń infrastruktury 

technicznej oraz nadmiernego hałasu . 
5. W przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy 

transportowej o której mowa w § 2 pkt.1, przedsiębiorca winien posiadać dokumentację 

potwierdzającą możliwość mycia dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego 

przeznaczonych . 

§3 

Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek przekazywania 
nieczystości ciekłych do stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Turze Pole 
lub innej stacji zlewnej położonej w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu . 


