
UCHWAŁA NR XXVIII/247/13
RADY GMINY BRANICE

z dnia 18 lutego 2013 r.

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

Branice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w związku z § 1roz rozporządzeniema 
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 nieczystości ciekłych (Dz. U. zZ 2012 r. poz. 299) 

Rada Gminy Branice 
uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice. 

1. Przedsiębiorca powinien prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice. 

2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

1) przedsiębiorca powinien dysponować pojazdem asenizacyjnym służącym do transportu nieczystości ciekłych, 
spełniającym wymagania 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. 1671); 
zarejestrowanym, mającym aktualne badania techniczne, który zapewnia możliwość stałego świadczenia usług 
objętych zakresem uzyskanego zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

2) pojazd asenizacyjny powinien być oznakowany w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację 
podmiotu świadczącego usługi. 

3. Wymagania w zakresie bazy transportowej: 

1) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza techniczno-
biurowa w tym transportowa, 

2) przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze w postaci bazy techniczno-sprzętowej odpowiednie do 
świadczonych usług wraz miejscem postojowym, z punktem bieżącej konserwacji (napraw) i miejscem do 
mycia - dezynfekcji oraz dezynsekcji pojazdów. 

4. Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

1) przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość serwisowania, dezynfekowania i utrzymywania pojazdów 
w należytym stanie sanitarno-higienicznym, określonym w odrębnych przepisach, zaś w przypadku braku 
miejsca do mycia i dezynfekcji przedsiębiorca winien zapewnić mycie i dezynfekcje pojazdów w miejscach do 
tego przeznaczonych; 

2) przedsiębiorca powinien zapewnić aby pojazdy i inne urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym 
wydostawaniem się nieczystości ciekłych, podczas ich gromadzenia a także transportu; 

3) przedsiębiorca powinien zapewnić pracownikom świadczącym usługi odbierania odpadów czystego 
i estetycznego ubioru oznaczonego nazwą przedsiębiorcy, umożliwiającego w sposób jednoznaczny wizualną 
identyfikację przedsiębiorcy; 

4) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie 
powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zanieczyszczania środowiska, w tym tras przejazdu 
pojazdów asenizacyjnych poprzez wylewanie się nieczystości. 
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5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych powinien przekazywać nieczystości ciekłe do oczyszczalni ścieków lub stacji 
zlewnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i dodatkowo na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice 

Marek Szyhyński
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