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Zarządzenie Nr 48/2023 

Burmistrza Miasta Poręba 

z dnia 10 marca 2023 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie określenia 

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

działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Poręba 

 

      Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/170/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 

roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Miasta Poręba (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, poz. 3875 z późn. 

zm.) 

 

 

zarządzam, co następuje : 

 

§ 1. Przeprowadzam konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Poręba  w sprawie określenia wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Poręba. 

 

§ 2. Konsultacje przeprowadzam w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Poręba. 

 

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji :  13 marca 2023 r. 

 

§ 4. Termin zakończenia konsultacji : 20 marca 2023 r. 

 

§ 5. Podmioty uprawnione w przedmiocie konsultacji mogą wyrazić swoją opinię w terminie 7 dni od 

dnia zamieszczenia niniejszego zarządzenia w BIP Urzędu Miasta Poręba tj. od dnia 13  marca 2023 r. do 

dnia 20 marca 2023 r. 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta 

Poręba. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                             

BURMISTRZ MIASTA PORĘBA 

RYSZARD SPYRA 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@umporeba.pl


Urząd Miasta Poręba 
ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba    

Wytwarzający: Renata Otręba, dnia  10 marca 2023  Strona 2 z 5 

 Urząd Miasta Poręba sekretariat@umporeba.pl poniedziałek-wtorek:  7:30 do 16:30 
ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba +48 32 67 71 355 środa-czwartek  7:30 do 15:30 
   piątek  7:30 do 13:30 

Poręba, dnia 10 marca 2023 roku 

Nr OŚ.0006.0003.2023 

 

Informacja o konsultacjach społecznych 

     Burmistrz Miasta Poręba przeprowadza w dniach od 13 marca 2023 roku do dnia 20 marca 2023 roku 

konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Poręba projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Poręba.  

     Konsultacje przeprowadzane są w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Poręba. 

      Uwagi można przesyłać od dnia 13 marca 2023 roku do dnia 20 marca 2023 roku drogą mailową na 

adres: rotreba@umporeba.pl. 
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P r o j e k t  

U C H W A Ł A Nr ………………………. 

Rady Miasta Poręba 

z dnia ………………………………….. 

w sprawie:  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i 

transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Poręba 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz 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. 2519 z późn.zm.) po przeprowadzeniu 

konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/170/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta 

Poręba (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, poz. 3875 z późn. zm.) i 

uchwałą Nr LI/338/2010 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego gminy Poręba w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego Nr 10 z dnia 13 stycznia 2011 r., poz.162) 

Rada Miasta Poręba 

u c h w a l a 

§ 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 Gminy 

Poręba, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§  3 

Traci moc Uchwała Nr XXI/164/12 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2012 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 Miasta Poręba. 

§  4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta 

Elżbieta Kołodziej 
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Załącznik  

 do Uchwały Nr …………………… 

Rady Miasta Poręba  

                                          z dnia ………………. 

 

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 GMINY PORĘBA 

 

§1 

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego 

1. Określa się następujące wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do opróżniania 

zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

i transportu nieczystości ciekłych : 

1) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien posiadać co najmniej jeden 

pojazd asenizacyjny przeznaczony do prowadzenia działalności, 

2) pojazd, o którym mowa  w punkcie 1) powinien spełniać wymagania 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), być zarejestrowany i 

dopuszczony do ruchu, 

3) pojazd powinien być oznakowany nazwą przedsiębiorcy z adresem i numerem telefonu 

kontaktowego. Oznakowanie winno być wykonane w sposób trwały  i czytelny, umożliwiający 

łatwą identyfikację przedsiębiorcy. 

2. Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości stanowiącej bazę transportową, 

na terenie której będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych 

zezwoleniem. Baza transportowa powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i 

zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów 

odrębnych. 

 

                                                                  § 2 

Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych 

Przedsiębiorca powinien dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, 

spełniającym wymagania wynikające z przepisów odrębnych lub dysponować umową z uprawnionym 

przedsiębiorcą na wykonywanie takich usług. 

 

       § 3 

Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych 

 Przedsiębiorca  powinien posiadać pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez 

oczyszczalnię ścieków w Porębie lub  inne stacje zlewne położone najbliżej w stosunku do obsługiwanego 

obszaru. 
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U z a s a d n i e n i e 

  Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy  z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz.1549) rady gmin w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie 

mają obowiązek  dostosowania aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zmian wynikających z  ustawy. 

   Podjęcie uchwały jest zatem zasadne. 
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