
UCHWAŁA NR XXXVI/242/14 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 24 stycznia 2014 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz. U. z2013r . poz. 594 ze zm), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz § 1 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 uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Adamów oraz na transport nieczystości 
ciekłych pochodzących z tych zbiorników, powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne: 

1) spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

2) zarejestrowane oraz posiadające aktualne badania techniczne, 

3) oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi 
(nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy). 

2. Posiadać bazę transportową, spełniającą następujące wymagania: 

1) baza powinna zapewniać możliwość parkowania pojazdów asenizacyjnych po zakończonej pracy, 

2) baza powinna zapewniać możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów, zaś w przypadku braku miejsca do 
mycia i dezynfekcji, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować gotowość wykonywania tych usług 
na jego rzecz przez inny podmiot. 

3. Posiadać umowę zawartą z podmiotem uprawnionym, na odbiór nieczystości ciekłych przez stację 
zlewną lub posiadać pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez uprawniony 
podmiot. 

4. Utrzymywać pojazdy asenizacyjne w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez mycie 
i dezynfekcję. 

5. W przypadku zanieczyszczenia miejsca załadunku lub trasy przejazdu natychmiast usunąć 
zanieczyszczenie. 

6. Wykonywać usługi w sposób zapobiegający zagrożeniu życia i zdrowia ludzi oraz niepowodujący 
zanieczyszczenia środowiska. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

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