
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/191/13 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie 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 Żelazków. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i 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.zm) art. 7 ust 3 a ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j.Dz. U.z 2012 r. poz. 391 z późn. zm ) uchwala się co następuje:  

§ 1. 1. Określa się następujące wymagania przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Żelazków Przedsiębiorca zobowiązany jest do:  

1) Złożenia wniosku opracowanego zgodnie z art.8 ust.1, 1a, 1b i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 r. poz. 391 z póżn. zm ) 

2) Dysponowania pojazdem asenizacyjnym spełniającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, zawarte 

w obowiązujących przepisach prawa;  

3) Dysponowania bazą techniczną, wyposażoną w:  

a) zaplecze techniczno-biurowe,  

b) miejsce przeznaczone do parkowania każdego pojazdu asenizacyjnego, zabezpieczone przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu,  

c) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów z odprowadzeniem powstających ścieków do kanalizacji lub 

szczelnego zbiornika bezodpływowego, na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa 

lub posiadać umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

4) oznaczenie pojazdu asenizacyjnego za pomocą nazwy przedsiębiorcy lub logo oraz numerem telefonu 

kontaktowego przedsiębiorcy.  

5) przekazania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych przy oczyszczalniach ścieków na terenie gminy 

Żelazków lub innych spełniających wymagania określone odrębnymi przepisami 

2. Wymagania, o których mowa w ust.1 winny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, a w 

szczególności tytułami prawnymi, umowami, fakturami.  

3. W przypadku ,gdy baza techniczna, o której mowa w ust.1 pkt. 3, nie spełnia wymagań określonych 

w ust.1 pkt 3 lit.c, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których 

dotyczy to wymaganie, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownej umowy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.  
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/220/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelazków.  

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

Wielkopolskiego 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Dariusz Wawrzyniak 
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