UCHWAŁA NR XXIV/142/2012
RADY GMINY WALIM
z dnia 17 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 Walim
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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r.,poz. 391) oraz 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) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od
właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Walim.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 279/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie zaświadczenie usług w zakresie
odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)
nałożyła na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych. Do czasu wejścia w życie ww. ustawy wymagania dla przedsiębiorców były określane przez Wójta
Gminy Walim (Zarządzenie nr 279/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 7 czerwca 2006 r.) Sporządziła A. Zygadło Cioruń
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/142/2012
Rady Gminy Walim z dnia 17 grudnia 2012 r.
DZIAŁ I
Wymagania dotyczące wyposaŜenia technicznego
1. Pojazdy asenizacyjne
1) pojazdy asenizacyjne winny spełniać standardy techniczne oraz sanitarno - porządkowe
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1671);
2) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny,
umoŜliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu
i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy;
3) pojazdy asenizacyjne winny spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
4) pojazdy asenizacyjne winny posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek,
transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia
środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wylewanie się
przewoŜonych nieczystości ciekłych.

2. Baza transportowa
1) przedsiębiorca winien posiadać bazę transportową, spełniającą wymagania techniczne,
sanitarne i ochrony środowiska, stanowiącą ogrodzoną nieruchomość z wydzielonym terenem
o nawierzchni szczelnej, przeznaczonym do parkowania lub garaŜowania o powierzchni
odpowiadającej dla ilości pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność;
2) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie
pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym tj.:
a) miejsce postojowe z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych,
b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych.
3) w przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w pkt 5
przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować moŜliwość wykonywania napraw
i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie
stosownego dokumentu lub umowy.
DZIAŁ II
Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych
3. Wymagania sanitarne

1) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych
w sposób nie powodujący zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania
tras wywozu;
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2) mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinny się odbywać zgodnie
z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1671);
3) pojazdy, którymi świadczone są usługi naleŜy wyposaŜyć w odpowiednie narzędzia
do ręcznego uprzątania nieczystości ciekłych, które mogą się wylać w trakcie prac
załadunkowych i wyładunkowych;
4) świadczenie usługi winno się odbywać w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości
ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełniania lub niewłaściwego opróŜniania, a tym
samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i gruntów;
5) przedsiębiorca zapewnia pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych
z opróŜnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy;
4. Wymagania porządkowe
1) przedsiębiorca winien złoŜyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Walim, który winien zawierać dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. Nr 236, poz.
2008 ze zm.)
2) świadczenie usług opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Walim moŜe być prowadzone wyłącznie na podstawie zezwolenia
wydanego dla przedsiębiorcy przez Wójta Gminy Walim oraz zawartej umowy
z właścicielem nieruchomości posiadającej zbiornik bezodpływowy i na warunkach w niej
określonych;
3) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania właścicielowi nieruchomości dowodów
wykonania usługi (faktura VAT lub rachunek), określającego ilość wywiezionych
nieczystości i cenę za wykonaną usługę;
4) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie
prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz
sprawozdawczości z działalności zgodnie z wymogami określonymi w art. 9o. ustawy 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.)
5) przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną;
6) przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług
w przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego;
7) po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie
bazy transportowej;
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DZIAŁ III
Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych

5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek przekazywania
nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez Wałbrzyskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji lub innej stacji zlewnej połoŜonej w najbliŜszej
odległości od obsługiwanego rejonu.
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