
UCHWAŁA NR L/648/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubicz 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) oraz § 
1 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) 
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 lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Lubicz: 

1. wymagania w zakresie wyposażenia technicznego dotyczące pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych 
do świadczenia usług: 

1) przedsiębiorca powinien posiadać prawo do dysponowania pojazdem/pojazdami; 

2) pojazd/pojazdy powinny być zarejestrowane, posiadać aktualne badanie techniczne zgodnie z ustawą z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.); 

3) pojazd/pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania 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); 

4) pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację 
przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie w miejscu widocznym nazwy firmy, adresu i numeru telefonu 
przedsiębiorcy. 

2. wymagania w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej: 

1) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową 
wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na której będą parkowane lub garażowane środki transportu; 

2) przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową z terenem utwardzonym, z wyznaczonymi miejscami 
do parkowania pojazdów; 

3) baza transportowa winna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych; 

4) do wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie oraz do mycia 
i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych przedsiębiorca winien posiadać zaplecze techniczne umożliwiające 
wykonywanie tych prac; 

5) w przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 4 przedsiębiorca 
zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia 
i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych przez oddzielny podmiot gospodarczy poprzez okazanie 
stosownych dokumentów lub umów. 

3. wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: 

1) przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania aktualnego dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru 
od niego nieczystości ciekłych przez stację zlewną; 

2) nieczystości ciekłe z terenu Gminy Lubicz należy transportować do oczyszczalni ścieków lub stacji 
zlewnych (wskazanych przez przedsiębiorcę) spełniających wymagania określone 
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w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków 
wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 939). 

4. wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

1) pojazdy asenizacyjne powinny być myte po zakończeniu pracy i odkażane zgodnie z wymogami § 
10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617). Częstotliwość i zakres ww. zabiegów powinny zapewniać 
świadczenie usług w sposób niepowodujący uciążliwości i zanieczyszczenia środowiska; 

2) świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinno odbywać się w sposób 
niepowodujący: 

a) zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska, 

b) zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych na skutek wypływania nieczystości ciekłych 
w wyniku przepełnienia pojazdu asenizacyjnego lub jego niewłaściwe opróżnienia. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/348/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 192). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

Podjęcie uchwały stanowi konsekwencję wprowadzonej zmiany, w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), dotyczącej 
uzupełnienia katalogu działań, dla których jest wymagane zezwolenie na opróżnianie osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu tych nieczystości ciekłych. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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