
UCHWAŁA NR XIX/159/2012
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 26 kwietnia 2012 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 Kietrz 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. 
z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391 ) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje: 

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

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kietrz 
powinien: 

1) posiadać bazę techniczno-sprzętową, służąca do garażowania pojazdów, wyposażoną w stanowisko 
do mycia i dezynfekcji pojazdów ( jeżeli te czynności dokonywane są poza bazą techniczno-
sprzętową, winien załączyć dodatkowo umowę z firmą, która świadczy usługi), spełniającą wymogi 
techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, ochrony środowiska. Przedsiębiorca 
powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych wymogów. 

2) udokumentować prawo do władania bazą (wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa 
dzierżawy, umowa najmu, użyczenia, itp. ) 

3) posiadać odpowiednie środki transportu do przewozu nieczystości ciekłych, a mianowicie pojazdy 
asenizacyjne spełniające wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki 
techniczne pojazdów. 

4) czytelnie, obustronnie oznakować nazwą firmy („logo”) tabor samochodowy i specjalistyczny 
używany do prowadzenia przedmiotowej działalności. 

5) zapewnić odbiór nieczystości ciekłych systematycznie wg zgłoszonych zleceń, w czasie nie dłuższym 
niż 48 godzin od daty zgłoszenia. 

2. Wymagania w zakresie zachowania standardów sanitarnych wykonywanych usług i ochrony 
środowiska: 

1) transportowanie nieczystości ciekłych pojazdami dopuszczane jest wyłącznie w hermetycznie 
zamkniętych zbiornikach napełnianych i opróżnianych mechanicznie, nie zanieczyszczonych 
zewnętrznie zanieczyszczeniami. 

2) miejsca, w których może nastąpić przeciek nieczystości, powinny być dodatkowo zabezpieczone 
rynną odprowadzająca przeciek do dodatkowego zbiornika. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej tekstu: 

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 

2. W sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu 
oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

Andrzej Wójtowicz
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