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UCHWAŁA NR XXXVII/341/13
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Morawica
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Morawica uchwala, co
następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełnić następujące
wymagania:
1. w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:
a) winien posiadać co najmniej jeden pojazd asenizacyjny, oznakowany w sposób trwały i widoczny,
umożliwiający identyfikację świadczącego usługę,
b) pojazd lub pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca powinny spełniać warunki techniczne określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
2. w zakresie bazy transportowej:
a) teren bazy transportowej powinien stanowić ogrodzoną nieruchomość,
b) miejsca parkingowe winny znajdować się na utwardzonej powierzchni, a ich lokalizacja nie może stwarzać
uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory
c) na terenie bazy winno znajdować się zaplecze techniczne.
3. w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
a) opróżnianie zbiorników bezodpływowych nie powinno powodować zanieczyszczania miejsc odbioru
nieczystości, nadmiernego hałasu oraz stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi podczas wykonywania
usługi,
b) transport nieczystości ciekłych powinien odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczenia trasy
wywozu oraz powierzchni wód i gruntów,
c) sytuacji zanieczyszczenia terenu podczas opróżniania lub transportu nieczystości ciekłych przedsiębiorca
winien je niezwłocznie usunąć,
d) pojazdy asenizacyjne powinny być czyste. Przedsiębiorca winien posiadać własną myjnię do mycia
pojazdów lub umowę z innym podmiotem na świadczenie takich usług.
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§ 2. Przedsiębiorca powinien dysponować pisemnym zapewnieniem gotowości odbioru nieczystości
ciekłych przez stację zlewną wskazaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Morawicy lub inną
jednostkę administrującą stacją zlewną położoną w najbliższej odległości od obsługiwanego regionu bądź
oświadczenie o dysponowaniu stacją zlewną.
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Morawica z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia
wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morawica.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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