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Zarządzenie Nr 36/2022 
Wójta Gminy Nieporęt  
 z dnia 4 lutego 2022 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego – projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nieporęt 
 
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 5 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  
oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 
z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 
uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nieporęt. 
 
§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym Załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 
 
§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Urzędu Gminy.  
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieporęt. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

   Wójt Gminy Nieporęt 

                       Sławomir Maciej Mazur                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 36/2022 
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 4 lutego 2022 r. 

 
 

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY NIEPORĘT  

 
o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w 
sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Nieporęt 
 
     Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego  
z 2010 r. Nr 203 poz. 6097, zm. z 2016 r. poz. 978) ogłasza się rozpoczęcie konsultacji, 
zwanych dalej „Konsultacjami” w zakresie projektu aktu prawa miejscowego - projektu 
uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nieporęt, stanowiącego załącznik do niniejszego 
Ogłoszenia 
 
I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 4 lutego 2022 r.  
   Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 11 lutego 2022 r.  
 
II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 
4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 
1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, e-mail: urzad@nieporet.pl 
2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt 
przy placu Wolności 1,  w terminie do dnia 11 lutego 2022 r., w godzinach pracy Urzędu. 
 
III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu 
Konsultacji. 
 
IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.: 

1) liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach; 
2) wykaz zgłoszonych uwag; 



3) uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, zostanie ogłoszone w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 
V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące. 
 
 
 
 
 
Załącznik do Ogłoszenia 
Projekt aktu prawa miejscowego - projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Nieporęt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GK.600.1.2022 

-Projekt- 
UCHWAŁA Nr .................... 
RADY GMINY NIEPORĘT 

z dnia ....................r 
 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Nieporęt 

 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zwiazku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151) oraz § 1 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych (Dz.U. poz. 299) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nieporęt; 
1) wymagania w zakresie wyposażenia technicznego dotyczace pojazdów asenizacyjnych   
    przeznaczonych do świadczenia usług:  

a) przedsiębiorca powinien posiadać prawo do dysponowania pojazdem/pojazdami;  
b) pojazd/pojazdy powinny być zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne 

zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021r. 
poz. 450), potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,  

c) pojazd/pojazdy powinny spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 299),  

d) pojazd/pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, 
umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich w 
widocznym miejscu nazwy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

2) wymagania w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:  
    a) przedsiębiorca pownien dysponować odpowiedznią bazą transportową, na której będą 

parkowane lub garażowane pojazdy asenizacyjne  przeznaczone do świadczenia usług, do 
której przysługuje mu tytuł prawny,  

    b) przedsiębiorca pownien dysponować bazą transportową, urządzoną na terenie 
utwardzonym, z wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, dostosowaną  do 
ilości i wielkości pojazdów oraz pozostałych urządzeń specjalistycznych, zabezpieczoną 
przed dostępem osób postronnych, spełniającą wymagania wynikające z przepisów prawa 
budowlanego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego,  

   c) przedsiębiorca pownien posiadać zaplecze techniczne do dokonywania napraw, 
konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie oraz do mycia i dezynfekcji 
pojazdów asenizacyjnych wraz ze specjalistycznym sprzętem do mycia, umożliwiające 
wykonywanie tych prac,   

d) usytuowanie miejsc postoju i mycia pojazdów powinno spełniać wymogi ochrony 
środowiska i nie stanowić uciążliwości dla osób trzecich,  



e) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada bazy transportowej lub baza transportowa 
przedsiębiorcy nie spełnia wymagań określonych w pkt 2 lit c, przedsiębiorca 
zobowiązany jest wykazać możliwość wykonywania napraw, konserwacji i remontów 
pojazdów asenizacyjnych oraz zabiegów w zakresie mycia  
i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych przez inny podmiot poprzez okazanie 
stosownych dokumentów (np. umowy);  

3) wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi 
usługami: 

a) pojazdy asenizacyjne powinny być myte po zakończeniu pracy i odkażane, 
b) mycie i dezynfekcja pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych powinny się odbywać zgodnie z wymogami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w 
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617), 

c) w przypadku braku możliwości wykonania zabiegów sanitarnych na terenie bazy 
transportowej (mycie dezynfekcja) przedsiębiorca jest zobowiązany d0 dysponowania 
dokumentami potwierdzającymi prawo do wykonywania tych zabiegów w miejscach do 
tego przeznaczonych, należących do innych podmiotów, 

d) przedsiębiorca winien wykonywać usługi w sposób niepowodujący zagrożenia dla 
zdrowia ludzi oraz środowiska, w tym podczas odbioru i transportu nieczystości 
ciekłych;   

e) miejsca, które podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych zostaną zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi, powinny być 
niezwłocznie  uporządkowane i zdezynfekowane; 

4) wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: 
a) przedsiębiorca zobowiązany jest do wskazania oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnej, 

do której będzie transportował nieczystości ciekłe; 
b) przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego gotowość 

do odbioru od przedsiębiorcy nieczystości ciekłych przez wskazaną przez niego 
oczyszczalnię ścieków lub zlewnię.  

 
§ 2. Traci moc uchwała nr XLIII/116/2009 w sprawie określenia wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nieporęt 
  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt. 
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Agnieszka Ogonowska 
Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej 
 
 
 
 



Uzasadnienie do projektu z dnia …/…/… 2022 r. uchwały 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca  

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nieporęt 

 
   Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) - „do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.” 
 
   Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                       
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. – dalej ,,Ustawa”)  rada gminy 
określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 
2 (tj. zgodnie z ust. 1 pkt 2 - na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych), uwzględniając 
opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami) – „Minister właściwy do spraw 
klimatu, kierując się potrzebą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla środowiska i 
mieszkańców oraz dążąc do ujednolicenia kryteriów wydawania zezwoleń, o których mowa w 
ust. 1 pkt 2, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób określania wymagań, o 
których mowa w ust. 3a.” 
 
Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu określenia 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) – 
 
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych dotyczące: 
1) opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do: 

a) pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług, 
b) bazy transportowej, 

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, 
3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych 
- określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający 
konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi  
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 
zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. 
 
 
 
Sporządziła: 
Agnieszka Ogonowska 
Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego - projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nieporęt 
 
  

Lp Stan zapisu w projekcie 
uchwały  

wraz z podaniem nr 
paragrafu i punktu 

Uwagi – sugerowana zmiana 
(konkretny sugerowany zapis 

paragrafu i punktu) 

Uzasadnienie  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagi 
(propozycje)  

Adres  Nr 
telefonu 

Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i 
nazwisko 

osoby 
kontaktowej 

Data 
wypełnienia  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


