
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXV/781/12 Rady Miejskiej Wrocławia 

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

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie Wrocławia 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXV/781/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia  

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 5542) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XVIII/346/15 

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr XXXV/781/12 Rady Miejskiej 

Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 5366). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i § 3 uchwały 

nr XXXV/781/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

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

Województwa Dolnośląskiego.”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

J. Ossowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 5483



Załącznik do obwieszczenia Rady  

Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

UCHWAŁA NR XXXV/781/12 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

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

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Wrocławia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 i 1579) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia, 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 
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Załącznik do uchwały nr XXXV/781/12 Rady  

Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Wrocławia 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych 

Wrocławia oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników powinien posiadać: 

1) pojazd lub pojazdy asenizacyjne: 

a) spełniające wymagania techniczne określone w przepisach szczególnych, w tym dotyczących pojazdów 

asenizacyjnych, 

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

wpisem w dowodzie rejestracyjnym, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

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

usługi poprzez umieszczenie na pojeździe nazwy (firmy) przedsiębiorcy, adresu i telefonu kontaktowego; 

2) bazę transportową do parkowania lub garażowania pojazdów spełniającą następujące warunki: 

a) zlokalizowaną na terenie, do którego podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma tytuł prawny, 

b) zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 

c) ogrodzoną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, 

d) posiadającą szczelną nawierzchnię, zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniem gruntu i wody, 

z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnym z obowiązującymi przepisami, 

e) zlokalizowaną w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców, 

f) zapewniającą dostęp pracowników do zaplecza sanitarno-socjalnego. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w §1, powinien zapewnić mycie i dezynfekcję pojazdów, o których 

mowa w § 1 pkt 1. 

2. Dopuszcza się mycie i dezynfekcję pojazdów, o których mowa w § 1 pkt 1, we własnym zakresie 

na terenie bazy transportowej, o której mowa w § 1 pkt 2, pod warunkiem zachowania zasad ochrony 

środowiska określonych w przepisach odrębnych, w tym w regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy, na obszarze której zlokalizowana jest baza transportowa. 

§ 3.
1) 

Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości 

ciekłych przez stacje zlewne zapewniające oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800): 

1) prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, 

2) położone na terenie Wrocławia oraz na terenie innych gmin, pod warunkiem wyrażenia przez 

prowadzącego stację zlewną zgody na przyjęcie nieczystości ciekłych z terenu Wrocławia. 

                                                      
1) 

w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XVIII/346/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r. 

zmieniającej uchwałę nr XXXV/781/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 5366). 
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