
UCHWAŁA NR LIX/951/22 
RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
miasta Mysłowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, , art. 40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) 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 ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 299). 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych  na terenie miasta Mysłowice 

stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/615/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

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

Śląskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice 

 
 

dr hab. Tomasz Papaj 
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Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Mysłowice 
 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie 
miasta Mysłowice , w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać: 

 
1) pojazd lub pojazdy przystosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników  
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych które: 
 
a) posiadają aktualne badania techniczne,  
b) spełniają standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 
1617), 
c) są oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, 
poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy, logo firmy oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy; 
 
2) bazę transportową, co do której dysponuje tytułem prawnym, na terenie której będą stacjonować 
pojazdy oraz przechowywane będą urządzenia i sprzęt wykorzystywany do świadczenia usług. 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, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach. 
 
3) zaplecze techniczne umożliwiające wykonywanie napraw, konserwacji i remontów pojazdów we 
własnym zakresie, lub dysponować dokumentami świadczącymi o możliwości wykonywania napraw, 
konserwacji, remontów pojazdów asenizacyjnych przez inny podmiot, w przypadku gdy zaplecze 
techniczne nie spełnia wymagań. 
 
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  
i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Mysłowice ma obowiązek udokumentować odbiór 
nieczystości ciekłych przez stacje zlewne. 

 
§3. Przedsiębiorca potwierdza spełnienie wymagań określonych w § 1,2, dokumentami w oryginale 

lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr LIX/951/22

Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 października 2022 r.
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