
UCHWALA Nr XXXIXI184/ 14 

RADY GMINY GZY 

z dnia 5 listopada 20 14r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. l ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn o zm.) 

oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1 996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j . Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) uchwala się, 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 Gzy, stanowiące załącznik Nr l do 

niniejszej Uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy . 

§3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w DzieIU1iku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXIX/l 84/ 14 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 5 listopada 2014r. 

l . Przedsiębiorca ubiegający SIę o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

powinien spełniać następujące wymagania: 

l) posiadać specjalistyczne pojazdy asenizacyjne spełniające wymaganIa techniczne 

określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz wymagania 

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); 

2) posiadać bazę techniczną dla prowadzonej działalności wyposażoną w miejsca 

postojowe dla pojazdów oraz zapewniającej możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów: 

mycIe I dezynfekcja pojazdów może odbywać się poza bazą techniczną na podstawie 

umowy z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie warunki środki do jej 

przeprowadzenia; 

3) utrzymywać pojazdy w należnym stanie technicznym sanitarnym, w szczególności 

przez ich systematyczne mycie i dezynfekowanie ; 

4) oznakować pojazdy w sposób trwały umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy; 

5) przestrzegać wymagań określonych 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) - w części dotyczącej dostawcy 

nieczystości ciekłych; 

6) udokumentować gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną; 

7) prowadzić działalność w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsca opróżniania 


zbiorników i tras przejazdu; 


8) posiadać aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności 


gospodarczej; 


9) przedłożyć zaświadczenia o braku zaległości podatkowych zaległości w płaceniu 


składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 


2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do systematycznego odbioru ścieków od właścicieli 

nieruchomości, z którymi zawarł stosowne umowy oraz do sporządzania i przedkładania 

Wójtowi Gminy Gzy sprawozdań zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399). 
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