
 
 

UCHWAŁA NR LI/468/2022 
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

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 Tuchów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005, 1079 i 1561), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519) oraz Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. 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) Rada Miejska w Tuchowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujace wymagania do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie takich usług: 

1) wymagania dotyczące pojazdu/ów do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (dalej, jako „pojazd 
asenizacyjny"): 

a) posiadanie co najmniej jednego pojazdu asenizacyjnego, spełniającego wymagania techniczne oraz 
sanitarnoporządkowe określone w rozporządzaniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

b) posiadanie czytelnie oznakowanych nazwą firmy pojazdów asenizacyjnych  o budowie nadwozia 
uniemożliwiającej zanieczyszczanie powietrza, miejsc ładowania oraz trasy przejazdu, posiadających 
ważne badania techniczne, 

c) wyposażenie pojazdów asenizacyjnych w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc zanieczyszczonych 
podczas wykonywania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. 

2) wymagania dotyczące bazy transportowej: 

a) posiadanie zorganizowanej bazy transportowej, na której znajduje się: 

- miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych, 

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia pojazdów 
asenizacyjnych, zaś w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji przedsiębiorca winien 
posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego 
przeznaczonych, 
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- stosowne zaplecze techniczne i wyznaczone miejsce umożliwiające wykonanie drobnych napraw oraz 
konserwacji pojazdów, 

b) teren bazy winien być utwardzony i ogrodzony z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

c) baza transportowa powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, 
sanitarne i ochrony środowiska oraz posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu umożliwiające 
prowadzenie usług objętych wnioskiem, zgodną z wymogami określonymi w odrębnych przepisach m. 
in. w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie bazy transportowej). 

3) wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

a) pojazdy asenizacyjne powinny być poddane myciu i dezynfekcji zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozporządzaniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

b) usytuowanie i warunki techniczne miejsca postoju i mycia pojazdów asenizacyjnych muszą spełniać 
wymogi ochrony środowiska i nie stanowić uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, zapach, 
warunki higieniczne i sanitarne, 

c) po zakończeniu działalności teren winien być pozostawiony w odpowiednim stanie porządkowym, 
sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu, 

4) przedsiębiorca zobowiązany jest do: 

a) przedstawienia informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 
świadczeniu usługi, 

b) zapewnienia ciągłości świadczonych usług w przypadku unieruchomienia własnego sprzętu 
specjalistycznego. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w §1 składa wniosek 
o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519). 

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XLV/430/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2022 roku 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tuchów 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa. 

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

   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie 

 
 

mgr Stanisław Obrzut 
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