
 

UCHWAŁA NR 201/XXXIII/2016 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

 

z dnia 29 grudnia 2016 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 Miasta Podkowa Leśna 

 

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 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia  

13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa 

Leśna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 188/XLI/2010 z dnia  

28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

                                                                                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 

 



Załącznik do uchwały Nr 201/XXXIII/2016 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna 
 

      § 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Miasta Podkowa Leśna powinien spełniać następujące warunki: 

1) posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do rejestru w Krajowym 

Rejestrze Sądowym; 

2) posiadać pojazdy asenizacyjne do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, które: 

a) mają aktualne badania techniczne z wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz 

homologacją lub ważnym zaświadczeniem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 

b) oznaczone są w sposób widoczny i czytelny poprzez umieszczenie na nich: nazwy 

(firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, 

c) spełniają wszystkie wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami prawa, 

w szczególności w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., 

w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617); 

3) posiadać tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się baza transportowa, która: 

a) usytuowana jest na utwardzonym i ogrodzonym terenie, o szczelnej nawierzchni 

z odprowadzeniem wód deszczowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i o wielkości dostosowanej do ilości pojazdów asenizacyjnych, 

b) spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony 

środowiska, co winno być udokumentowane poprzez przedłożenie właściwych 

dokumentów,  

c) wyposażona jest w miejsca postojowe z punktem napraw pojazdów asenizacyjnych jak 

również miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych o ile czynności te 

nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy 

transportowej,  

d) w przypadku braku możliwości przeprowadzenia czynności na terenie nieruchomości 

wskazanej w pkt 3, przedsiębiorca zobowiązany jest do udokumentowania spełniania 

wymagań określonych w pkt 3 poprzez przedłożenie właściwych dokumentów, 



4) prowadzić zabiegi sanitarne: 

a) w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, 

b) z zachowaniem standardów sanitarnych, higienicznych, zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Podkowa Leśna, 

c) w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy transportowania 

nieczystości, a ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu 

nieczystości płynnych przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie usunąć. 

§ 2. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych musi 

zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

§ 3. Przedsiębiorca winien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). 

§ 4. Przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać transportowane nieczystości ciekłe do 

stacji zlewnych spełniających wymagania określone w przepisach prawa z zakresu ochrony 

środowiska, prawa budowlanego i z którymi przedsiębiorca ma podpisane stosowne umowy oraz 

które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 188, poz. 1576). 

§ 5. 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie 

wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale zgodnie z art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 250 z późn. zm.). 

2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania 

obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art.9 ust. 3 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250  

z późn. zm.). 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 


