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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagaƒ dla pojazdów asenizacyjnych.
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia
1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369
i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r.
Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Pojazdy asenizacyjne powinny spe∏niaç wymagania techniczne okreÊlone w przepisach regulujàcych
warunki techniczne pojazdów.
§ 2. 1. Pojazdy asenizacyjne powinny byç dodatkowo wyposa˝one w:
1) p∏ywakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwy˝szym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia
przed przep∏ywem nieczystoÊci ze zbiornika do
uk∏adu ssàcego;
2) odstojnik, w celu niedopuszczenia do zalania pompy pró˝niowej;
3) zawór czterodro˝ny, który mo˝e stanowiç jednà ca∏oÊç z odstojnikiem, za pomocà którego uzyskuje
si´ ssanie lub t∏oczenie powietrza do zbiornika;
4) zawór bezpieczeƒstwa zabezpieczajàcy przed nadmiernym wzrostem ciÊnienia w zbiorniku;
5) zawór zwrotny umieszczony w uk∏adzie ssàco-t∏oczàcym w celu zabezpieczenia wyp∏ywu powietrza
ze zbiornika w przypadku, gdy pompa pró˝niowa
zostanie wy∏àczona;
6) zawór dolnego ssania, za pomocà którego odbywa
si´ opró˝nianie zbiornika, zakoƒczony ∏àcznikiem
do mocowania w´˝a;
7) zestaw w´˝y ssawnych, z których co najmniej jeden
posiada kosz ssawny;
8) manowakuometr;
9) wskaênik p∏ynu ze skalà s∏u˝àcy do okreÊlenia iloÊci
pobranych Êcieków;
10) komplet w´˝y elastycznych z ∏àcznikami;
11) zbiornik.
2. Zbiornik w pojazdach asenizacyjnych o pojemnoÊci wi´kszej ni˝ 6 000 l powinien byç wyposa˝ony
w przegrody zapobiegajàce falowaniu cieczy prostopad∏e do kierunku poruszania si´ pojazdów asenizacyjnych, w liczbie nie mniejszej ni˝ okreÊlona w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
3. Ka˝da z przegród, o których mowa w ust. 2, powinna byç równa co najmniej 2/3 powierzchni przekroju zbiornika.

2. Miejsca, w których mo˝e nastàpiç przeciek nieczystoÊci, powinny byç dodatkowo zabezpieczone rynnà odprowadzajàcà przeciek do dodatkowego zbiornika.
§ 4. W pojazdach asenizacyjnych zbiornik nie mo˝e
byç nape∏niany nieczystoÊciami zawierajàcymi:
1) odpady sta∏e: piasek, ˝wir, popió∏, szk∏o, wyt∏oczyny, Êcinki skór, w∏ókna nawet rozdrobnione, tekstylia;
2) odpady p∏ynne niemieszajàce si´ z wodà: ˝ywice,
lakiery, masy bitumiczne, smo∏y, mieszaniny cementowe;
3) substancje palne i wybuchowe, których punkt zap∏onu znajduje si´ poni˝ej 85°C: benzyny, nafty,
oleje opa∏owe, karbid, trójnitrotoluen;
4) substancje ˝ràce i toksyczne: kwasy, zasady, formaliny, siarczki, cyjanki, roztwory amoniaku, siarkowodór i cyjanowodór.
§ 5. W przypadku stosowania w pojazdach asenizacyjnych podciÊnieniowego nape∏niania zbiornika nieczystoÊciami, pojazdy te powinny byç wyposa˝one
w filtry powodujàce oczyszczenie powietrza z bioaerozoli.
§ 6. Nape∏nianie i opró˝nianie zbiornika w pojazdach asenizacyjnych powinno odbywaç si´ przy pomocy ró˝nicy ciÊnienia atmosferycznego i ciÊnienia panujàcego w zbiorniku. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç opró˝niania zbiornika grawitacyjnie.
§ 7. Przy opró˝nianiu zbiornika w pojazdach asenizacyjnych ciÊnienie panujàce w tym zbiorniku nie mo˝e przekraczaç ciÊnienia wynoszàcego 0,6 MPa.
§ 8. Pojazdy asenizacyjne powinny byç konstrukcyjnie wyposa˝one w odpowiednie Êrodki dost´pu do
wn´trza zbiornika.
§ 9. Pojazdy asenizacyjne powinny byç zabezpieczone przed dost´pem osób postronnych.
§ 10. Po dokonaniu opró˝nienia zbiornika w pojazdach asenizacyjnych cz´Êç spustowa zbiornika powinna byç odka˝ona, a po zakoƒczeniu pracy pojazdy te
powinny byç umyte.
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: M. Pol
———————
1)

§ 3. 1. Pojazdy asenizacyjne powinny byç wyposa˝one w szczelnà instalacj´, szczelny zbiornik oraz
w sprawny uk∏ad sterowania systemu nape∏niajàcego
i opró˝niajàcego zbiornik.

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).
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TABELA OKREÂLAJÑCA MINIMALNÑ LICZB¢ PRZEGRÓD ZAPOBIEGAJÑCYCH FALOWANIU CIECZY
PojemnoÊç „C” zbiornika

Minimalna liczba przegród

6 000 ≤ C < 10 000

1

10 000 ≤ C < 15 000

2

C ≥ 15 000

3

