
 

 
 
 
                                                                                    Załącznik 
                                                                                    do Uchwały Nr XIV.181.2015 
                                                                                    Rady  Gminy Nadarzyn 
                                                                                    z dnia  30 grudnia 2015r. 
 
 
 
Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odbioru, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nadarzyn. 
 
I. Wymagania podstawowe 
1. Złożenie wniosku spełniającego wymagania zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013r. poz. 1399 ze zm.). 
2. Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 
3. Złożenie zaświadczenia lub oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w 
płaceniu składek naubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 
4. Złożenie dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności gospodarczej. 
II. Wymagania wyposażenia technicznego – pojazdy 
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać zaplecze techniczno-
biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi. 
2. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz. 
1617) wydanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 
3. Pojazdy powinny posiadać ważne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu 
zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, 
poz.908 z późn. zm.), udokumentowane prawo do dysponowania środkami transportu (dowód 
rejestracyjny, dowód zakupu) oraz powinny być oznakowane nazwą i adresem firmy oraz 
numerem telefonu kontaktowego. 
4. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
powinny być utrzymane w należytym stanie higienicznym oraz technicznym, a przedsiębiorca 
powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji 
pojazdów asenizacyjnych lub posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie usługi. 
III. Wymagania dotyczące opróżniania zbiorników bezodpływowych 
Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, wywóz 
nieczystości ciekłych prowadzić może wyłącznie odpowiednio oznakowanymi pojazdami 
specjalistycznymi, spełniającymi warunki techniczne wskazane w odrębnych przepisach. 
 
 
 


