
UCHWAŁA Nr XIII/85/2012 

Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 14 lutego 2012 roku 

 

 
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czernikowo  

 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),  

 

 

Uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać 

następujące wymagania: 

 

1. prowadzić działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z wpisem do 

ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego; 

2. świadczyć usługi odbioru nieczystości ciekłych na podstawie pisemnej umowy i na 

warunkach w niej określonych, zawartej z właścicielem (zarządcą, 

użytkownikiem) nieruchomości. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia 

dowodów potwierdzających płacenie za usługi usuwania nieczystości; 

3. posiadać sprzęt transportowy, wyspecjalizowany do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych - wóz asenizacyjny, który powinien spełniać wymagania 

techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oznakowany 

w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy 

świadczącego usługi (co najmniej nazwę, adres przedsiębiorstwa, telefon 

kontaktowy); 

4. posiadać zaplecze techniczno-biurowe; 

5. posiadać bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług wyposażoną 

w szczególności w miejsce postojowe oraz miejsce do mycia pojazdów i ich 

dezynfekcji; 

6. w przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w pkt 5 nie spełnia wymienionych 

wymagań, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania 

z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych przedsiębiorców, 

przez przedłożenie stosownych umów; 



7. parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając do nich 

dostęp osób trzecich; 

8. posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych 

przez stację zlewną; 

 

§ 2 

 

Wymagania określone w § 1 powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

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

z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia 

w drodze uchwały wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych.  

 


