
UCHWAŁA NR XVII/170/2020 
RADY GMINY GRYBÓW 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścieli 

nieruchomości na terenie Gminy Grybów 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713), art. 7 ust.3a ustawy zdnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia 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 Gminy Grybów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Grybów stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 3. Traci moc uchwała NR XXXI/277/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie 
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urzędowy woj. Małopolskiego z 15 grudnia 2009 poz.6418) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Grybów 

 
 

Jacek Ziębiec 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/170/2020 

Rady Gminy Grybów 

z dnia 26 maja 2020 r. 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ 
O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓZNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 
I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY GRYBÓW 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego i pojazdu/pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych 
do świadczenia usług: 

1) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem/pojazdami asenizacyjnymi 
przeznaczonymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

2) pojazd/ pojazdy powinny spełniać standardy techniczne określone 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), 

3) pojazd/pojazdy muszą być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu i muszą posiadać aktualny przegląd 
techniczny, 

4) pojazd/pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały, czytelny i umożliwiający łatwą identyfikację 
przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie w miejscu widocznym nazwy, adresu oraz numeru telefonu, 

5) pojazd/pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający miejsce na którym dokonano odbioru 
nieczystości ciekłych, w sytuacji ich przypadkowego zanieczyszczenia podczas opróżniania zbiorników 
bezodpływowych oraz transportu nieczystości, 

6) pojazd/pojazdy zapewniają odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracowników w trakcie 
wykonywania usług. 

2. Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

1) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową odpowiednią do ilości 
pojazdów, 

2) nieruchomość stanowiąca bazę transportową powinna posiadać miejsca postojowe odpowiednio do liczby 
posiadanych pojazdów oraz miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów, przedsiębiorca musi 
udokumentować na podstawie umowy możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia 
i dezynfekcji pojazdów o ile przedmiotowe czynności nie są wykonywane na terenie bazy transportowej, 

3) teren bazy transportowej powinien być zlokalizowany na terenie o nawierzchni utwardzonej i zagrodzony 
oraz zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. 

3. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

1) usytuowanie miejsc postoju i mycia pojazdów powinno spełniać wymogi ochrony środowiska i nie 
stanowić zagrożenia dla pracowników oraz osób trzecich, 

2) utrzymanie pojazdu/pojazdów w czystości oraz zabezpieczenie przed wydostaniem się nieczystości 
podczas transportu. 

4. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości: 

1) przedsiębiorca musi udokumentować gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną, 
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2) bezpośrednie wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej musi być dokonywane na warunkach 
określonych w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r., w sprawie 
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, 
poz. 1576 z późn. zm.). 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Grybów 

 
 

Jacek Ziębiec 
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