
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/162/12 

RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 5 lipca 2012 r. 

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

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  

nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 7 

ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miej-

ska w Ścinawie uchwala, co następuje:  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływo-

wych położonych na terenie miasta i gminy oraz na 

transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych 

zbiorników, zobowiązany jest do posiadania:  

1) pojazdów specjalistycznych:  

a) spełniających wymagania określone w odręb-

nych przepisach;  

b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu 

oraz posiadających aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie 

z przepisami o ruchu drogowym;  

c) oznakowanych w sposób trwały i widoczny 

umożliwiający identyfikację podmiotu świad-

czącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres,  

nr telefonu kontaktowego);  

d) zapewniających odpowiedni standard bezpie-

czeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych 

przy świadczeniu usług;  

2) bazy transportowej zapewniającej codziennie par-

kowanie i garażowanie pojazdów po zakończonej 

pracy oraz możliwość serwisowania, dezynfeko-

wania i utrzymywania pojazdów w należytym sta-

nie sanitarno-higienicznym. W przypadku braku 

miejsca do mycia i dezynfekcji posiadać dokumen-

tację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfek-

cji pojazdów w miejscach do tego przeznaczo-

nych.  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia zobowiązany jest do:  

1) wykazania się właściwymi dokumentami potwier-

dzającymi posiadanie odpowiednich środków 

technicznych, niezbędnych do wykonywania dzia-

łalności objętej zezwoleniem;  

2) przedstawienia dokumentów potwierdzających 

uprawnienie do użytkowania wskazanej we wnio-

sku bazy transportowej.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ścinawy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Marek Szopa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2012 r.

Poz. 2892
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