
  Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXII / 146 / 2012 

Rady Gminy Kłaj  

z dnia 26 czerwca 2012 r. 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-

wowych i transportu nieczystości ciekłych.  

 

§ 1 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-

kłych na terenie Gminy Kłaj powinien spełnić następujące wymagania:  

1. prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielanego zezwo-

lenia,  

2. spełniać wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:  

1) pojazdów: 

a. pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-

portu nieczystości ciekłych, zwane dalej pojazdami winny posiadać ak-

tualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestra-

cyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dro-

gowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi 

zmianami),  

b. pojazdy winny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządze-

niu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wy-

magań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr l93 poz. 1617),  

c. pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożli-

wiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na 

nich nazw i logo firmy oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,  

2) bazy transportowej: 

a. przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową zapewniającą co-

dzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy,  

b. przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową z terenem utwar-

dzonym, z wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, zabezpie-

czoną przed dostępem osób postronnych, spełniającą wymogi bezpie-

czeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne; baza transpor-

towa powinna znajdować się w miejscu nie stwarzającym uciążliwości 

dla mieszkańców,  

c. do wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we wła-

snym zakresie przedsiębiorca winien posiadać zaplecze techniczne 



umożliwiające wykonanie tych prac; z powstałymi w wyniku tych prac 

odpadami należy postępować zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.  

3. spełniać wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:  

a) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-

czystości ciekłych winny być myte po zakończeniu pracy, a część spu-

stowa winna być odkażona po dokonaniu opróżnienia zbiornika,  

b) przedsiębiorca winien udokumentować możliwość korzystania z myjni 

przeznaczonej do mycia i dezynfekcji i pojazdów,  

c) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób 

nie powodujący:  

- zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców,  

- zanieczyszczenia tras wywozu,  

- uszkodzeń infrastruktury technicznej,  

- nadmiernego hałasu,  

d) świadczenie usług winno odbywać się w sposób zapobiegający wypły-

waniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia 

lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu po-

wierzchni ziemi i wód gruntowych.  

 

§ 2 

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do 

stacji zlewnych określonych w zezwoleniu.  

 

§ 3 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w § 1 przedsiębiorca ubiegający 

się o wydanie zezwolenia musi przedłożyć:  

1. potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej,  

2. złożenia pisemnego zapewnienia, że pojazdy stosowane do opróżniania zbiorni-

ków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, posiadają aktualne ba-

dania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie 

z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz spełniają stan-

dardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 193 poz. 1617),  

3. potwierdzenie dysponowania bazą transportową o której mowa w § 1 pkt 2 przez 

przedstawienie tytułu prawnego do nieruchomości, na której baza się znajduje 

(odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy).  

4. umowę odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewna.  



 

§ 4 

Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie z aktualnie obo-

wiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj.  

 

 

§ 5 

1.  Działalność przedsiębiorcy w zakresie zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie z Planem Gospodarki Od-

padami dla Gminy Kłaj oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kłaj.  

2. Wójt Gminy Kłaj zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowych warunków 

prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy 

ochrony środowiska, zmiany przepisów prawnych lub inne dokumenty strate-

giczne (np. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami).  

 


