
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXIX/196/2012 

RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE 

z dnia 20 grudnia 2012 rok 

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 Bukowno  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. I59l z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3a w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r.  

poz. 391), Rada Miejska w Bukownie uchwala:  

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

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Bukowno 

powinien spełnić następujące wymagania:  

1. Prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielanego zezwolenia.  

2. Spełniać wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:  

1) pojazdów:  

a) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

zwane dalej pojazdami winny posiadać aktualne badania 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),  

b) pojazdy winny spełniać standardy 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),  

c) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający 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 codzienne parkowanie lub 

garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy,  

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 grudnia 2012 r.

Poz. 7796



b) przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową z terenem utwardzonym, z wyznaczonymi 

miejscami do parkowania pojazdów, zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, spełniającą 

wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne; baza transportowa powinna 

znajdować się w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców,  

c) do wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym 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:  

1) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte po 

zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażona po dokonaniu opróżnienia zbiornika,  

2) przedsiębiorca winien udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia 

i dezynfekcji i pojazdów,  

3) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący:  

a) zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców,  

b) zanieczyszczenia tras wywozu,  

c) uszkodzeń infrastruktury technicznej,  

d) zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych poprzez niewłaściwe opróżnianie zbiornika.  

4. Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

§ 2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 

określonych w zezwoleniu.  

§ 3. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/107/2012z dnia 30 stycznia 2012 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 

Bukowno.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zbigniew Urbański 
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