
Projekt

z dnia  26 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia .................... 2019 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 Gminy Brzeg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018r. poz.1454, poz. 1629, Dz. U z 2019r. poz. 730) oraz w związku z Rozporządzeniem 
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 2012r. poz. 299), Rada Miejska Brzegu uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeg 
zobowiązany jest do posiadania:

1) pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:

a) przeznaczonych do usuwania i transportu nieczystości ciekłych, spełniających wymagania określone 
w odrębnych przepisach, w szczególności rozporządzeniu z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań 
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617),

b) oznakowanych w sposób trwały i czytelny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi 
(nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),

c) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

d) spełniających standard bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) wyposażonych w sprzęt zapewniający możliwość sprzątania miejsc odbioru nieczystości ciekłych, 
w sytuacjach ich zanieczyszczenia podczas świadczenia usług;

2) bazy transportowej:

a) zapewniającej możliwość parkowania i garażowania pojazdów po zakończeniu pracy na utwardzonym 
terenie, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych,

b) posiadającej zaplecze techniczne z narzędziami  i urządzeniami, zapewniającymi mycie i dezynfekcję 
pojazdów asenizacyjnych oraz wykonywanie bieżących napraw i konserwacji pojazdów, chyba, że 
czynności te będą wykonywane przez podmioty zewnętrzne poza terenem bazy,

c) spełniającej wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, 
przeciwpożarowych i BHP.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do:

a) niezwłocznego uporządkowania i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi podczas 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
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b) utrzymywania pojazdów i urządzeń do opróżniania zbiorników bezodpływowych w należytym stanie 
technicznym, sanitarnym i porządkowym, poprzez ich mycie i dezynfekcję, z częstotliwością zapewniającą 
utrzymanie właściwego stanu pojazdów i urządzeń,

c) wykorzystywania do świadczenia usług pojazdów czystych i szczelnych, w sposób uniemożliwiający 
spowodowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, poprzez zanieczyszczenie powierzchni ziemi 
i wód,

d) parkowania pojazdu/pojazdów asenizacyjnego po zakończeniu pracy na terenie bazy transportowej.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do wskazania stacji zlewnej do 
przekazywania nieczystości płynnych i udokumentowania gotowości odbioru tych nieczystości przez tą stację 
zlewną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/238/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług 
w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia .................... 2019 r.

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada Gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych z terenu gminy. Przy określeniu powyższych wymagań uwzględnione zostały m.in. 
zapisy 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 oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych.

Wymagania określone w niniejszej uchwale zostały wskazane w sposób precyzyjny, zrozumiały, a także 
nieograniczający konkurencji  i nieutrudniający dostęp do rynku przedsiębiorców świadczących usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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