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UCHWAŁA Nr XXIX/493/2020
RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 26 listopada 2020 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 jedn.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz 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 Miasta Chorzów uchwala
§  1.  Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych.
Przedsiębiorcy  ubiegający  się  o  udzielenie  zezwolenia  na  opróżnianie  zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zobowiązani są:
1.  Wymagania dotyczące pojazdów:

1) posiadanie co najmniej jednego pojazdu asenizacyjnego służącego do opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniającego wymagania
techniczne oraz sanitarnoporządkowe określone w rozporządzaniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 193, poz. 1617),
2) czytelnie oznakowane nazwą firmy pojazdy do opróżniania zbiorników
bezodpływowych o budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczanie powietrza,
miejsc ładowania oraz trasy przejazdu, posiadające ważne badania techniczne,
3) wyposażenie pojazdów w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc zanieczyszczonych
podczas wykonywania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.



2.  Wymagania dotyczące bazy transportowej - winna ona posiadać:
1) miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,
2) wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia
pojazdów asenizacyjnych, zaś w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji
przedsiębiorca winien posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i
dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych,
3) posiadać stosowne zaplecze techniczne i wyznaczone miejsce umożliwiające
wykonanie drobnych napraw oraz konserwacji pojazdów,
4) teren utwardzony i ogrodzony z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Baza
transportowa powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska oraz posiadać pozwolenie na
użytkowanie obiektu umożliwiające prowadzenie usług objętych wnioskiem, zgodną z
wymogami określonymi w odrębnych przepisach m. in. w przepisach prawa
budowlanego (pozwolenie na użytkowanie bazy transportowej).

3.  Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:
1) pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych powinny być poddane myciu i dezynfekcji zgodnie z wymaganiami
określonymi w rozporządzaniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
2) miejsce postoju i mycia pojazdów asenizacyjnych musi być tak usytuowane i spełniać
takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło
uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, zapach, warunki higieniczne i
sanitarne,
3) po zakończeniu działalności pozostawienie terenu w odpowiednim stanie
porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu,
4) przedstawienia informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do
stosowania przy świadczeniu usługi,
5) przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług w
przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego.

4.  Przedsiębiorca potwierdza spełnienie wymagań określonych w § 1 ust. 1, 2, 3,
dokumentami w oryginale lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem:

1) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym wyciągiem z księgi
wieczystej, umową sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.
(dokument uznaje się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego
aktualności przez organ wydający lub stronę umowy w terminie 3 miesięcy od daty
złożenia wniosku przez przedsiębiorcę), oświadczenie na potwierdzenie w/w faktów,
2) dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych z terenu miasta
Chorzów przez przedsiębiorcę posiadającego stacje zlewną lub oczyszczalnię ścieków,
3) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do posiadanych obiektów tj. stacji zlewnych
lub oczyszczalni ścieków,
4) dowodami rejestracyjnymi posiadanych pojazdów posiadającymi aktualne badania
techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi



formami posiadania pojazdów oraz dokumentacją zdjęciową wykonaną w taki sposób aby
jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu oraz "logo"
przedsiębiorcydokumenty uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub
potwierdzenia ich aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę (w przypadku
dowodów rejestracyjnych pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w terminie 3
miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę,
5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że
wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
złożenia wniosku, lub oświadczenie na potwierdzenie w/w faktów,
6) opłatę skarbową w wysokości określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
7) odzież roboczą należy udokumentować dokumentacją zdjęciową wykonaną w taki
sposób, aby było widoczne "logo" przedsiębiorcy.

5.  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zobowiązany jest do złożenia wniosku
stanowiącego załącznik do uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała Nr XXV/406/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 sierpnia 2012 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 oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

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