
UCHWAŁA NR XXVI.201.2021 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 29 czerwca 2021 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 Domaszowice 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888) 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 Domaszowice 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 Domaszowice: 

1. Przedsiębiorca powinien posiadać: 

1) pojazd lub pojazdy asenizacyjne: 

a) spełniające wymagania techniczne określone w przepisach szczególnych, w tym dotyczących pojazdów 
asenizacyjnych, 

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem 
w dowodzie rejestracyjnym, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznaczone przez czytelny i widoczny napis zawierający: nazwę firmy, adres i numer telefonu kontaktowego, 

2) bazę transportową do parkowania lub garażowania pojazdów spełniających podane warunki: 

a) zlokalizowaną na terenie, do którego przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiada tytuł prawny, 

b) umożliwiającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 

c) ogrodzoną w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, 

d) posiadającą szczelną nawierzchnię, która zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami gruntu i wody, 
z odprowadzaniem wód poopadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien zapewnić mycie i dezynfekcję pojazdów używanych do 
działalności, o której mowa w § 1 pkt 1, poprzez zawarcie umowy z firmą posiadającą myjnię takich pojazdów. 

2. Dopuszcza się mycie i dezynfekcję pojazdów we własnym zakresie na terenie bazy transportowej, o której 
mowa w § 1 pkt 2, w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. 

3. Po dokonaniu opróżnienia zbiornika w pojazdach asenizacyjnych część spustowa zbiornika powinna być 
odkażona, a po zakończeniu pracy pojazdy te powinny być umyte. 

4. Odbiór i przewóz nieczystości nie może powodować zanieczyszczenia miejsc odbioru nieczystości ani trasy 
ich przewozu. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych ne terenie Gminy Domaszowice oraz 
transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest posiadać pisemne 
potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez punkt zlewny. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Białkowski 
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