
RADA MIEJSKA 
w K l o d z k u  UCHWAEA NR XXXl33312012 

RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU 

z dnia 3 1 grudnia 20 12 r. 

zmieniajqca uchwalp w sprawie wymagan, jakie powinien spelniad pnedsipbiorca ubiegajqcy sip 
o uzyskanie zemolenia w zakresie oproiniania zbiornik6w bezodplywowych i transportu 

nieczystogci cieklych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.), art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 wrzeinia 1996 r. o utrzyrnaniu 
czystoici i porzqdku w grninach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z p6in. zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra 
~rodowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczeg6lowego sposobu okreilania wymagan, jakie 
powinien spe4niaC przedsi~biorca ubiegajqcy sic o uzyskanie zezwolenia w zakresie opr6zniania 
zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystoici cieklych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miejska 
w Klodzku uchwala, co nast~puje: 

8 1. W uchwale Nr XXVII/292/2012 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 paidziernika 2012 r. 
w sprawie wymagati, jakie powinien spelniaC przedsigbiorca ubiegajqcy sig o uzyskanie zezwolenia 

0 w zakresie oprbiniania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystoici cieklych wprowadza sig 
nastqpujqce zmiany: 

1) W paragrafie 1 wprowadza siq zmiany w pkt 2 lit. b); w 8 1 uchyla siq pkt 3; paragraf 1 otrzyrnuje 
nastgpuj qce brzmienie: 

,,§ 1. Okreila siq nastqpujqce wymagania przedsiqbiorc6w ubiegajqcych siq o uzyskanie zezwolenia 
na Swiadczenie uslug w zakresie opr6iniania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystoici 
cieklych na terenie Gminy Miasta Klodzka: 

1) Posiadanie homologowanego asenizacyjnego pojazdu lub pojazd6w: 

a) spelniajqcych wymagania zawarte w 8 2 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
listopada 2002 r. w sprawie wymagaii dla pojazdow asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 
193, poz. 1617), 

b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowyrn, 

c) omakowanych w spos6b trwaly i widoczny, umozliwiajqcy identyfikacj~ podrniotu 
iwiadczqcego uslugi (nazwa przedsigbiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) zabezpieczonych przed niekontrolowanym wydostawaniem sig nieczystoici cieklych 
podczas transportu, 

e) wyposaionych w sprz~t  umoiliwiajqcy sprzqtanie miejsc odbioru nieczystoSci cieklych, 
wprzypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynnoSci opr6zniania 
zbiornik6w bezodplywowych; 

2) Posiadanie bazy transportowej wyposaionej w: 

a) miejsca postojowe w iloSci niezb~dnej dla posiadanych pojazd6w, o szczelnej 
nawierzchni, z odprowadzeniem w6d deszczowych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 
oraz stanowisko umoiliwiajqce przeprowadzanie przeglqd6w, konserwacji oraz bieNcych 
napraw pojazd6w; 

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazddw po zakoliczeniu pracy i utrzymania ich 
w nalekytym stanie sanitarno - higienicznym; ogrodzenie uniemoiliwiajqce dostqp osbb 
niepowolanych.". 

8 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 
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8 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa DolnoSl~skiego. 

Ptygwodnicz&cy Rady 
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Uzasadnienie 

Na sesji 25 paidziernika 2012 r. Rada Miejska wKlodzku podjqla uchwalq 
Nr XXVII/292/2012 w sprawie wymagah, jakie powinien spelnia6 przedsiqbiorca ubiegajqcy siq 
o uzyskanie zemolenia w zakresie oprbiniania zbiornik6w bezodpiywowych i transportu nieczystoici 
cieklych. 

W przedmiotowej uchwale zostaly zawarte nastqpujqce wymagania: 

0 1. pkt 2) 

Posiadanie bazy transportowej wyposaionej: 

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazd6w po zakonczeniu pracy i utrzymania ich w naleiytym stanie 
sanitarno - higienicnym lub posiadanie umowy z przedsiqbiorcq iwiadczqcym uslugi w zakresie 
mycia lub dezynfekcji pojazd6w asenizacyjnych, zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska; 

0 1. pkt 3) 

Przedsiqbiorca ma obowiqzek przekazania odebranych nieczystoici cieklych do stacji zlewnej 
okreilonej w zemoleniu. 

Wskazanie wymogu posiadania umowy z przedsiqbiorcq iwiadczqcym uslugi w zakresie mycia lub 
dezynfekcji pojazd6w asenizacyjnych, jak rbwniei okreilenie przekazania odebranych nieczystoici 
cieklych do stacji zlewnej okreilonej w zemoleniu nie mieici siq w zakresie upowainienia 
ustawowego art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoici i porzqdku 
w grninach. 

Postawione warunki posiadajq znamiona proceduralne, kt6re winny by6 spelnione przez 
przedsiqbiorcq w postqpowaniu w zakresie wydania zemolenia na prowadzenia dzialalno4ci 
opr6zniania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystoici cieklych, natomiast uchwala 
okreila wymogi materialnoprawne. 

W miqzku z powyiszym zasadnym jest podjqcie przedmiotowej uchwaly z uwagi na fakt, i i  organ 
stanowiqcy gminy nie legitymowal siq ustawowym upowainieniem podjqcia tych zapis6w. 
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