
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/425/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 26 lutego 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 Jaworzna 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 z późn. zm.),   

§ 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

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), 

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach 

określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002)  

Rada Miejska w Jaworznie  

uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się 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 Jaworzna stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

§ 3. Uchyla się § 1 w Rozdziale I i § 2 w Rozdziale II załącznika do uchwały Nr XLII/572/2010 Rady 

Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług 

komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 101, poz. 1645) zmienionej uchwałą Nr VII/86/2011 Rady 

Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

niektórych usług komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 134, poz. 2510).  
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Paweł Bańkowski 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/425/2013 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

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 Jaworzna.  

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

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące 

wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:  

1) posiadać co najmniej jeden specjalistyczny sprzęt asenizacyjny umożliwiający opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych spełniający wymagania określone 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, o których mowa w pkt 1 powinny posiadać aktualne badania techniczne 

potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. 

zm.),  

3) posiadać bazę transportową wraz z zapleczem technicznym w postaci garaży lub miejsc postojowych oraz 

punktu myjni samochodowej dostosowanymi do ilości pojazdów asenizacyjnych.  

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

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące 

wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczącymi usługami:  

1) posiadać środki techniczne umożliwiające systematyczne mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych 

w sposób nie powodujący uciążliwości i zanieczyszczania środowiska,  

2) posiadać środki techniczne, które uniemożliwiają zanieczyszczanie nieczystościami ciekłymi w trakcie 

transportu, napełniania i opróżniania zbiornika,  

3) pojazdy asenizacyjne, o których mowa w §1 pkt 1 powinny być oznakowane w sposób czytelny 

i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu 

i numeru telefonu przedsiębiorcy.  

2. W przypadku braku środków o których mowa w ust. 1 pkt 1 przedsiębiorca powinien udokumentować 

możliwość korzystania z usług podmiotów prowadzących działalność w zakresie mycia i dezynfekcji 

pojazdów.  

§ 3. 1. Jako miejsca przekazywania nieczystości ciekłych wskazuje się:  

1) stację zlewną przy ul. Dąb w Jaworznie - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

2) stację zlewną przy ul. Dąbrowszczaków w Jaworznie - Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

2. Dopuszcza się korzystanie z usług innych stacji zlewnych, prowadzonych przez przedsiębiorcę 

świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

położonych w najbliższej okolicy obsługiwanego obszaru.  

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien udokumentować 

możliwość korzystania z usług stacji zlewnych.  
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