
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/330/2013 

RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA 

z dnia 28 stycznia 2013 r. 

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

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Będzina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) 

w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 299), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej 

Będzina z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji.  

Rada Miejska Będzina  

uchwala:  

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

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie miasta Będzina.  

§ 2. Przedsiębiorcy, o których mowa w § 1, powinni spełniać następujące wymagania w zakresie:  

1. wyposażenia technicznego:  

1) pojazdy asenizacyjne stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

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

2) pojazdy asenizacyjne powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na 

zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych.  

3) liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych muszą zapewnić 

ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych.  

2. bazy transportowej:  

1) teren do parkowania lub garażowania pojazdów powinien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla 

osób postronnych.  
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2) przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać lub mieć dostęp do zaplecza technicznego umożliwiającego 

wykonanie mycia, dezynfekcji, napraw, konserwacji i remontów pojazdów asenizacyjnych.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 4. Z dniem wejścia w życia niniejszej uchwały tracą moc uchwały:  

1) Nr XLVII/873/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części na terenie miasta Będzina.  

2) Nr XXIX/297/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie sprawie określenia 

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie miasta Będzina.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Będzina  

 

 

Sławomir Brodziński 
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