
Uchwała Nr  ____/ ___/________/ 12 

 

Rady Miejskiej w Iłowej 

 

z dnia ………………….. 

 

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu  nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy  Iłowa 

 

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 
1
) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 

391) uchwala się, co następuje: 

                                                              
 

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać 

następujące wymagania: 

1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, na podstawie wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego bądź wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej; 

2) posiadać zaplecze techniczne w postaci bazy transportowej z garażami lub miejscami 

postojowymi oraz punktem myjni samochodowej; 

3) posiadać co najmniej jeden homologowany pojazd asenizacyjny spełniający wymagania 

zawarte 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); 

4) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez 

stację zlewną; 

5) posiadać zaświadczenie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007 r., nr. 125, poz. 874 z późn. zm. 
2
). 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 

1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 

175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 

Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, 

Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, oraz Nr 149 poz. 887.  
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 

192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 

Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, 

poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 

247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005 i Nr 227, poz. 

1367. 



 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem __________________ i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
3
  

 

 

 

                                                 
3 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr 315/5/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 lutego 

2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu  nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na  terenie  gminy  IŁOWA, która na 

podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 987 z późn. zm)  traci moc z dniem wejścia 

w życie niniejszej uchwały. 


