
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/68/12 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 18 grudnia 2012 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N20.4131.1194.2012.TW1 z dnia 15 lutego 2013 r. do WSA  

we Wrocławiu o stwierdzenie nieważności uchwały w całości) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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), Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na 

świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Jaworzyna Śląska:  

1) posiadanie bazy technicznej wyposażonej w:  

a) miejsca postojowe, w ilości niezbędnej dla posiadanych pojazdów, o szczelnej nawierzchni, 

z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stanowisko 

umożliwiające przeprowadzanie przeglądów, konserwacji oraz bieżących napraw pojazdów,  

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie 

sanitarno - higienicznym lub posiadanie umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia 

lub dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, zgodnie z zasadami ochrony środowiska.  

c) ogrodzenie uniemożliwiające dostęp osób niepowołanych.  

2) posiadanie homologowanego asenizacyjnego pojazdu lub pojazdów:  

a) spełniających wymagania zawarte w §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 

2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617),  

b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,  

c) oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi 

(nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),  

d) zabezpieczonych przed niekontrolowanym wydostawaniem się nieczystości ciekłych podczas 

transportu,  

e) wyposażonych w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych, w przypadku ich 

zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.  
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Nazimek 
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