
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/252/17 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 25 września 2017 r. 

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

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) w związku z art. 7 ust. 3a 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów przedsiębiorca 

powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne: 

a) spełniające wymagania techniczne określone w przepisach odrębnych, 

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

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

2) posiadać bazę transportową: 

a) zlokalizowaną na terenie, do którego podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia posiada tytuł 

prawny, 

b) umożliwiającą codzienne parkowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 

c) zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych. 

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

asenizacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług. 

2. Dopuszcza się mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy transportowej, o której 

mowa w § 1 pkt 2, pod warunkiem zachowania zasad ochrony środowiska określonych w przepisach 

odrębnych. 

§ 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien zapewnić odbiór nieczystości ciekłych przez stację 

zlewną spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXV/181/12 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie 

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

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz.Woj.Dol. z 2012r. 

poz. 3178).  
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Wiczkowski 
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