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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
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 (Dz. U z 2023 r. poz. 40), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 322), 
Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 
ciekłych powinien: 

1) posiadać co najmniej jeden pojazd asenizacyjny, oznakowany w sposób trwały i widoczny, umożliwiający 
identyfikację przedsiębiorcy (nazwa i adres przedsiębiorcy, nr telefonu kontaktowego); 

2) posiadać zaplecze techniczne dostosowane do prowadzonej działalności w postaci bazy transportowej, która 
powinna: 

a) stanowić teren ogrodzony i utwardzony o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych, 

b) posiadać odpowiednie miejsca postojowe, umożliwiające wykonanie bieżących napraw i konserwacji 
pojazdów oraz ich mycia i dezynfekcji chyba, że czynności te będą wykonywane przez uprawnione 
podmioty zewnętrzne poza terenem bazy; 

3) przekazywać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej, której jest właścicielem, bądź z którą ma podpisaną umowę 
na przekazywanie nieczystości ciekłych. 

§ 2. Spełnienie wymagań, określonych w § 1, winno być udowodnione odpowiednimi dokumentami, tj.: 

1) kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu asenizacyjnego; 

2) okazaniem tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczne; 

3) okazaniem tytułu prawnego do stacji zlewnej bądź umowy ze stacją zlewną na odbiór nieczystości ciekłych 
albo udokumentowania gotowości odbioru tych nieczystości przez stację zlewną. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XVI/191/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

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

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2519) rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 
ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. 

Wymagania zostały określone na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 
2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Projektodawca: Burmistrz 

AP/RK 
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