
 

 

UCHWAŁA NR XXX/236/12 

RADY GMINY DZIERŻONIÓW 

z dnia 20 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-N.4131.25.19.2013.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 póź. 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 Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezowania na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dzierżoniów 

powinien spełniać następujące wymagania:  

1) posiadać pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych:  

a) spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach;  

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa 

dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchy drogowym;  

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

(nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);  

d) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych, w przypadku 

ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych;  

2) posiadać bazę transportową wyposażoną w :  

a) miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie 

sanitarno-higienicznym;  

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

z odprowadzaniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stanowisko 

umożliwiające przeprowadzanie przeglądów, konserwacji oraz bieżących napraw pojazdów;  

c) ogrodzenie uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych;  
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/392/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 

wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na 

terenie gminy Dzierżoniów działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po opływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów: 

G. Powązka 
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