
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/323/13 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/296/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 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.), w związku z 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) oraz § 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) – Rada Miejska Cieszyna postanawia 

§ 1. Zmienić uchwałę Nr XXVIII/296/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 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 w ten sposób, że  

1. w § 1 po punkcie „2)” dodać punkt „2a)” w brzmieniu: W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych 

związanych ze świadczonymi usługami przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia winien:  

a) zapewnić możliwość regularnego mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych i sprzętu wykorzystywanego 

do świadczenia usługi, w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uciążliwościami i zanieczyszczeniem 

środowiska i zapewniają należytą ochronę zdrowia i życia ludzi; 

b) zapewnić utrzymanie w czystości środków i odzieży ochronnej pracowników. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej Cieszyna 

 

 

mgr Bolesław Zemła 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 kwietnia 2013 r.

Poz. 3566
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