
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXXI/389/2013 

RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE 

z dnia 26 marca 2013 roku 

o wymaganiach, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych 

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 ze zmianami) w związku z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r., poz. 299), na wniosek Burmistrza Miasta 

Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:  

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

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

gminy Chrzanów:  

1. W zakresie wyposażenia technicznego Przedsiębiorca powinien:  

1) dysponować pojazdami asenizacyjnymi w liczbie i stanie technicznym zapewniającym ciągłość 
i nieprzerwalność usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych, które:  

a) są w widocznym miejscu oznaczone nazwą i adresem przedsiębiorcy;  

b) są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się nieczystości ciekłych podczas transportu.  

2) dysponować bazą transportową, spełniającą następujące warunki:  

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

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiada tytuł prawny;  

b) zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów asenizacyjnych i innego sprzętu 

specjalistycznego niezbędnego do wykonywania usług;  

c) zabezpieczoną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich;  

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

e) posiadającą miejsca do mycia, odkażania i dezynfekcji oraz bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, 

o ile czynności te nie będą wykonywane przez podmioty zewnętrzne poza baza transportową;   
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f)  posiadającą zaplecze techniczno- biurowe.  

2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych Przedsiębiorca powinien:  

1) zapewnić mycie i dezynfekowanie pojazdów służących do odbioru nieczystości ciekłych nie rzadziej niż 
1 raz w tygodniu;  

2) zapewnić warunki umożliwiające natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy 

asenizacyjne na trasie pojazdu oraz powstających w miejscu odbioru nieczystości.  

3. Przedsiębiorca powinien przekazywać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Chrzanowie lub stacji zlewnych położonych na terenie 

innych gmin pod warunkiem uzyskania pisemnego zapewnienia od prowadzących w/w stacje zlewne przyjęcia 

nieczystości ciekłych z terenu gminy Chrzanów.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/601/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 listopada 2009 r. 

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

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chrzanów.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.  

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

Województwa Małopolskiego.  

 Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zubik 
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