
UCHWAŁA NR XLI/329/2014
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 26 marca 2014 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 Gminy Pyskowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie  
gminnym  (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 594), art. 7 ust. 3a  ustawy z dnia 13 września  1996r. o utrzymaniu  czystości 
i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399),  rozporządzenia  Ministra  Środowiska z dnia 14 marca  
2012r. 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 2012r.  poz.  299)  oraz po przeprowadzeniu  konsultacji,  określonych  
uchwałą  nr  LI/380/10  Rady  Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września  2010r. w sprawie  szczegółowego  
sposobu  konsultowania z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności  pożytku  publicznego i o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  
miejscowego w dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji,  na  wniosek  Burmistrza  
Miasta  uchwala  się,  co  następuje: 

§ 1. 1. Przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie  opróżniania  zbiorników  
bezodpływowych i transportu  nieczystości  ciekłych  powinien  spełniać  następujące  wymagania: 

1) dysponować  co  najmniej  jednym  pojazdem  asenizacyjnym,  oznakowanym w sposób  trwały i widoczny  
(nazwa  przedsiębiorcy,  adres i telefon  kontaktowy)  oraz  wyposażonym w środki  techniczne  
umożliwiające  usunięcie  zanieczyszczeń  powstałych w procesie  opróżniania  zbiorników  
bezodpływowych, 

2) dysponować bazą transportową zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, posiadającą utwardzony 
teren, na którym możliwe jest: parkowanie, bieżące serwisowanie, mycie i dezynfekcja pojazdów 
asenizacyjnych.

2.  W  zakresie  zabiegów  sanitarnych i porządkowych  związanych  ze  świadczonymi  usługami  
przedsiębiorca  zobowiązany  jest  do  systematycznego  mycia i dezynfekowania  pojazdów  oraz  
niezwłocznego  usuwania  nieczystości,  które  wydostaną  się  ze  zbiornika  lub z pojazdu  podczas  odbioru  
nieczystości  lub  ich  transportu. 

3.  W zakresie przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania 
nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Gliwicach przy ul. Edisona 16 lub do stacji zlewnej położonej 
najbliżej oczyszczanego zbiornika bezodpływowego.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  Pyskowice. 

§ 3. Uchwała  zostaje  podana  do  publicznej  wiadomości  poprzez  ogłoszenie  na  tablicach  ogłoszeń 
w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego 
http://www.bip.pyskowice.pl/ . 

Id: 965E8B36-7DC5-4DB8-8481-9021B0622D38. Podpisany

http://www.bip.pyskowice.pl/
http://www.bip.pyskowice.pl/


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

  

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd
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