
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/290/2022 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559, poz.583), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. 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 Widuchowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 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 Widuchowa: 

1) wymagania w zakresie wyposażenia technicznego dotyczące pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do 

świadczenia usług: 

a) posiadanie przez przedsiębiorcę prawa do dysponowania pojazdem lub pojazdami stosowanymi do 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

b) pojazd lub pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz powinny posiadać aktualne 

badanie techniczne zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi: (nazwa podmiotu, adres oraz numer telefonu kontaktowego), 

d) pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania 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); 

2) wymagania dotyczące bazy transportowej: 

a) posiadanie prawa do dysponowania terenem, na którym mają być parkowane lub garażowane środki 

transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem, 

b) baza transportowa powinna stanowić teren utwardzony, zabezpieczony przed przedostawaniem się do 

gruntu ewentualnych wycieków substancji z pojazdów, 

c) baza powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, 

d) baza transportowa powinna być wyposażona w miejsca umożliwiające utrzymanie pojazdów 

asenizacyjnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2022 r.

Poz. 1645



e) w przypadku, gdy baza transportowa nie posiada miejsc, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d, 

przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić możliwość wykonywania napraw oraz mycia i dezynfekcji 

pojazdów asenizacyjnych. 

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

1) utrzymywanie pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie technicznym, higienicznym i sanitarnym; 

2) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń powstałych podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych; 

3) parkowanie pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy wyłącznie na terenie bazy transportowej, 

o której mowa w §1 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej uchwały. 

3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: 

1) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości powinien posiadać udokumentowaną gotowość 

odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/305/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie 

określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r., poz. 504). 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Dariusz Filipiak 
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