
 

 

UCHWAŁA NR LIII/1097/12 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 5 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie opróżniania  

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  

i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 

217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 

marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-

czystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:  

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

na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. Wymagania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1, stosuje się również do spraw wszczętych i niezakończonych decy-

zją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr LXXXIX/1548/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowa-

dzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego Nr 211, poz. 1728).  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łodzi: 

Tomasz Kacprzak 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr LIII/1097/12   

Rady Miejskiej w Łodzi   

z dnia 5 grudnia 2012 r.  

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE NA TERENIE MIASTA ŁODZI DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działal-

ności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien:  

1) posiadać prawo do dysponowania co najmniej jednym pojazdem asenizacyjnym; pojazd lub pojazdy aseni-

zacyjne powinny być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy oraz zabezpieczone przed dostępem do 

nich osób postronnych;  

2) dysponować, własnymi lub obcymi - w postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady - 

środkami w zakresie mycia i odkażania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych; czynności mycia i odkażania 

powinny być rejestrowane;  

3) posiadać warunki zapewniające prawidłowe gromadzenie danych, o których mowa w art. 9o ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zwanej dalej 

„ustawą”, a także umożliwiające przekazywanie ich w formie elektronicznej do Wydziału Gospodarki Ko-

munalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Go-

spodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, wraz z wnioskiem, o któ-

rym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy:  

1) informacji dotyczących:  

a) planowanej w skali roku ilości odbieranych nieczystości ciekłych pochodzących z opróżniania zbiorni-

ków bezodpływowych,  

b) danych o pojeździe lub pojazdach asenizacyjnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności obję-

tej wnioskiem, w zakresie: liczby pojazdów oraz ich numerów rejestracyjnych,  

c) praw do dysponowania pojazdem lub pojazdami asenizacyjnymi wykorzystywanymi do prowadzenia 

działalności objętej wnioskiem,  

d) innego niż pojazdy wyposażenia technicznego, którym dysponuje i które będzie wykorzystywać ubiega-

jący się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, zawierającej m.in.: dane w zakre-

sie liczby, typów, marek, lat produkcji, stanu technicznego;  

2) odpisu umów zawartych z eksploatatorem stacji zlewnych wskazanych w § 3 niniejszego załącznika lub 

przyrzeczeń zawarcia tych umów, w których wyrażona została gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych, 

dostarczanych przez ubiegającego się o zezwolenie;  

3) oświadczenia, iż:  

a) prowadzić będzie działalność objętą wnioskiem w sposób gwarantujący zachowanie wysokiego standar-

du działalności, zgodnie z wymogami ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, dotyczącymi m.in.: za-

bezpieczeń przed rozlewaniem nieczystości ciekłych, przed niszczeniem dróg dojazdowych i trawników 

przez pojazdy asenizacyjne, z minimalizacją uciążliwości dla ludności, związanych m.in. z hałasem oraz 

odorami wydzielającymi się z nieczystości ciekłych, z zachowaniem odpowiednich standardów bezpie-

czeństwa i higieny pracy,  

b) prowadzić będzie działalność zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.  

§ 3. Nieczystości ciekłe pochodzące z opróżniania zbiorników bezodpływowych  winny być dostarczane do 

stacji zlewnych położonych na terenie Miasta Łodzi, chyba że nastąpi odmowa przyjęcia nieczystości wydana 

przez eksploatatora stacji zlewnych.  
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