
 
 

UCHWAŁA NR 229/XXIX/2021 
RADY GMINY MYKANÓW 

z dnia 7 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie gminy Mykanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz § 1 Rozporządzenia 
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) 

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje: 

§ 1. W  uchwale Rady Gminy Mykanów Nr 207/XX/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mykanów w § 1 dodaje się 
pkt. 6 o następującej treści: 

„6. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej na oczyszczalni ścieków, w której znajduje się 
punkt zlewny lub z innych przyczyn losowych (nawalnych opadów) odbiorca nieczystości ciekłych 
zobowiązany jest do wskazania alternatywnego punktu zlewnego, w którym przedsiębiorca będzie miał 
możliwość dokonywania zrzutów nieczystości ciekłych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów 
 
 

inż. Włodzimierz Cichoń 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 maja 2021 r.

Poz. 3473
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