
UCHWAŁA NR XXV/196/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Mszczonów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zn.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/357/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 204, poz. 5927). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

Marek Zientek
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Załącznik  
do Uchwały Nr XXV/196/12 

Rady Miejskiej w Mszczonowie  
z dnia 26 września 2012r. 

  
Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów. 
 

I. Wymagania podstawowe  
1. Złożenie wniosku spełniającego wymagania zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U z 2012r. poz. 391).  

2. Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.   

3. Złożenie zaświadczenia lub oświadczenia  o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.  

4. Złożenie dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności gospodarczej.  

II. Wymagania wyposażenia technicznego – pojazdy  
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z 
garażami, miejscami postojowymi.  

2. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617) wydanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

3. Pojazdy powinny posiadać ważne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 
czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.), udokumentowane prawo do 
dysponowania środkami transportu (dowód rejestracyjny, dowód zakupu) oraz powinny być oznakowane nazwą i 
adresem firmy oraz numerem telefonu kontaktowego.  

4. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być utrzymane w 
należytym stanie higienicznym oraz technicznym, a przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą 
posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub posiadanie umowy z podmiotem świadczącym 
takie usługi.  

5. Transportowanie nieczystości ciekłych dopuszczone jest wyłącznie w hermetycznie zamkniętych zbiornikach, 
napełnianych i opróżnianych mechanicznie.  

6. Ewentualne zanieczyszczenia powstałe w wyniku załadunku i transportu nieczystości ciekłych pracownicy podmiotu 
uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.  

7. Baza sprzętowo - transportowa nie może znajdować się dalej niż 50 km od miejsca odbioru i musi spełniać wymogi 
wynikające z prawa budowlanego i ochrony środowiska.  
 
III. Wymagania dotyczące opróżniania zbiorników bezodpływowych  
Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, wywóz nieczystości ciekłych prowadzić może wyłącznie 
odpowiednio oznakowanymi pojazdami specjalistycznymi, spełniającymi warunki techniczne wskazane w 
odrębnych przepisach. 
 
IV. Wymagania administracyjne  
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów uchwalonego w gminie "Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku”.  

2. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli 
nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych. W treści 
umowy musi być zawarta informacja o posiadaniu przez przedsiębiorcę wymaganego zezwolenia z powołaniem jego 
znaku, daty wydania i okresu ważności.  
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3.  Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług osobom 
posiadającym odpowiednie upoważnienie Burmistrza Mszczonowa.  

4. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9o ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach do sporządzania i 
przekazywania Burmistrzowi Mszczonowa  kwartalnych sprawozdań  

5. Przedsiębiorca prowadzący działalność na podstawie posiadanego zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie może odmówić zawarcia umowy na usuwanie nieczystości 
ciekłych z właścicielem każdej nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności z uwzględnieniem 
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. , poz. 391) 
oraz przepisów prawa miejscowego wydanych na podstawie tej ustawy.  

 
V. Wymagania dodatkowe  
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu 
nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu.  

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest parkować pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych po zakończonej pracy na terenie o którym mowa w pkt II i ppkt 1 niniejszego załącznika. 
 
3. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 
określonych w zezwoleniu. 
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