
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2519) oraz 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.,  poz. 299 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 2.  

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Mielec jest zobowiązany do 
spełniania następujących wymagań: 

1) w zakresie wyposażenia technicznego i bazy transportowej: 

a) posiadać prawo do dysponowania sprawnymi technicznie pojazdami asenizacyjnymi, 
posiadającymi aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu drogowego, 
spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, 
poz. 1617), 

b) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający 
identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu 
kontaktowego przedsiębiorcy, 

c) posiadać prawo do dysponowania bazą transportową z możliwością wykonania obsługi 
technicznej i sanitarnej pojazdów, 

d) teren bazy powinien być utwardzony i zabezpieczony oraz dostosowany do ilości i wielkości 
pojazdów oraz pozostałego wyposażenia; baza transportowa powinna posiadać zaplecze 
socjalno-bytowe, 

e) w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada bazy transportowej lub baza nie spełnia 
powyższych wymagań, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość 
wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych 
poprzez okazanie stosownych dokumentów lub umowy, 

2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 
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a) zapewnić zabezpieczenie pojazdów asenizacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług 
przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych, 

b) zapewnić utrzymanie należytego stanu sanitarno–higienicznego pojazdów asenizacyjnych 
służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 4.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw 
Społecznych. 

§ 5.  

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mielcu Nr XLIII/374/2014 z dnia 26 września 2014 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. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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