
UCHWAŁA Nr XXXVI/175/2017 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 12 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Golina 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 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. z 2012 r. poz. 299) Rada Miejska w Golinie uchwala,  

co następuje: 

 

 §1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

powinien: 

1. Złożyć pisemny wniosek o wpis do rejestru, zgodny z wymaganiami określonymi  

w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Dysponować wyposażeniem technicznym tj.:  

1) posiadać pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych, które:  

a) spełniają 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),  

b) posiadają aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie 

rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 128),  

c) są oznakowane w sposób trwały, widoczny i umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi poprzez: podanie nazwy, adresu i numeru kontaktowego przedsiębiorcy.  
 

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową, która: 

a) jest przystosowana do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  

b) stanowi ogrodzoną nieruchomość z zapleczem biurowym oraz wydzielonym 

terenem o szczelnej nawierzchni, przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów, 

służących do prowadzonej działalności. 
 

3. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych przedsiębiorca jest zobowiązany  

do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 



Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) poprzez udokumentowanie korzystania z myjni 

przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów lub dysponowanie nieruchomością  

z odpowiednim miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów.  
 

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 jest zobowiązany do przekazywania nieczystości 

ciekłych do punktu zlewnego znajdującego się na terenie stacji zlewnej w Golinie lub do innej 

stacji zlewnej, która wyrazi pisemną zgodę na odbieranie nieczystości ciekłych ze zbiorników 

bezodpływowych znajdujących się na terenie Gminy Golina.  

 

 §2. Traci moc Zarządzenie nr 6/2007 Burmistrza Goliny z dnia 19 marca 2007 r.  

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

 

 §3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.  

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

                  

        Przewodnicząca Rady Miejskiej  

 

     Urszula Furmaniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


