
UCHWAŁA NR ..........2016 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia....................2016 roku 

 

 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016r. poz. 250)  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Określić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Miasta Lipna w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Tracą moc:  

1) Uchwała nr LII/421/2010 Rady Miejskiej z Lipnie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie 
określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na 
świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna (Dz. Urz. Woj. 
Kuj.-Pom. z 2010, nr. 156, poz. 1954) 

2) Uchwała nr XX/115/2016 Rady Miejskiej z Lipnie z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta 
Lipna (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 1138)  

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady 

                                                                             Ewa Urbańska 

 

 

 

 

 

 

 



    Załącznik do uchwały  Nr ......./2016 
Rady Miejskiej w Lipnie 
z dnia .................2016 r. 

 Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Miasta Lipna  

 

§ 1. 1. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna powinien posiadać 
pojazdy asenizacyjne przystosowane do świadczenia usługi. 

2. Pojazdy asenizacyjne stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych powinny: 

1) spełniać 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); 

2)  być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu 
świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy; 

§ 2. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna powinien posiadać  
bazę transportową, która spełnia następujące wymagania: 

1) teren na którym będą parkowane pojazdy, powinien być zabezpieczony przed przedostawaniem 
się do gruntu zanieczyszczeń będących wynikiem eksploatacji pojazdów. 

2)  Teren bazy powinien być ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

§ 3.  Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna powinien 
wykonywać zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami.  

§ 4. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna jest zobowiązany 
do przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych spełniających wymagania przewidziane 
odrębnymi przepisami prawa i na zasadach określonych w tych przepisach. 

 

 


