
UCHWAŁA Nr 774 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku 

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Konina 
 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 7 ust. 3a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) 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 opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299) - Rada Miasta 
Konina uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych dotyczące:  

1) wyposaŜenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych 
do świadczenia usług oraz dla bazy transportowej, 

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, 
3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych. 

 
§ 2. 

 
W zakresie wyposaŜenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych i bazy transportowej 
przedsiębiorca zobowiązany jest:  

1) posiadać pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które powinny:  
a) spełniać standardy techniczne 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) być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz 
danymi adresowymi i numerem telefonu przedsiębiorcy prowadzącego 
działalność w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych; 

c) być utrzymane w naleŜytym stanie sanitarnym i technicznym; 
2) dysponować bazą transportową: 

a) zlokalizowaną na terenie utwardzonym i zabezpieczonym w sposób 
uniemoŜliwiający wstęp osobom nieupowaŜnionym, posiadającą zaplecze 
techniczno – biurowe; 

b) zapewniającą codzienne parkowanie i garaŜowanie pojazdów po zakończonej 
pracy, z miejscami przeznaczonymi do parkowania i garaŜowania pojazdów 
zabezpieczonymi przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; 
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c) zapewniającą moŜliwość mycia i dezynfekowania pojazdów oraz bieŜącą 
konserwację i naprawę pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez 
uprawnione podmioty zewnętrze poza terenem bazy transportowej. 

 
§ 3. 

                                                                     
W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami 
przedsiębiorca zobowiązany jest: 

1) myć i dezynfekować pojazdy oraz urządzenia z częstotliwością gwarantującą 
zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego; 

2) zapewnić, aby pojazdy i inne urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym 
wydostawaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych, podczas ich odbierania, 
transportu lub opróŜniania; 

3) zapewnić warunki natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez 
pojazdy asenizacyjne na trasie przejazdu oraz powstających w miejscu poboru 
nieczystości ciekłych. 

 
§ 4. 

                                                                     
W zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca zobowiązany jest: 

1) przekazywać transportowane nieczystości ciekłe do stacji zlewnych spełniających 
wymagania określone w przepisach prawa z zakresu ochrony środowiska i prawa 
budowlanego, 

2) spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych 
do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576). 

 
§ 5. 

                                                                     
Traci moc Uchwała Nr 648 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜnianie 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Konina 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 29.06.2010 r., Nr 126, poz. 2403) oraz Uchwała Nr 452 Rady 
Miasta Konina z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 648 Rady Miasta 
Konina z dnia 31 marca 2010 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 18.10.2012 r. poz. 4383). 
 

§ 6. 
                                                                     
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 
§ 7. 

                                                                     
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
                      

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 

 


