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Uchwała Nr .....,.....
Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia ...,................

w sprawie: zmiany UchwaĘ Nr 401/)(XW2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 czerwca
201żr, w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spelniać przedsiębiorca

ubiegający iię o uryskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie

opróŻniania zbiorników bezodpływowych i transpońu nieczystości ciekĘch,

Na podstawie ań. 18, ust. ż pkt 15 oraz art, 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekstjednolity Dz. |J. z 2020 r., poz.713, ze zmianami) w związku z art.7 ust,3a ustawy

ź dniu t3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.

z ż019 r., poz. ż0l0, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 74 marca Ż0l2r.

w sprawie szczegółowego sposobu okeślania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

ubiąający się o uzys1ianie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i traispo.tu nieczystoŚci ciekłych (Dz. lJ, z żOlżr. poz. 299) oraz po przeprowadzeniu_ konsultacji

społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr l2llV/20l9 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia ż8 lutego 20l9
roku */s ,asaa i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj.

Śl. z 2019 roku, poz. l895)-Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ l,

W załączniku do uchwały Nr 401lXXvl.lż0I2 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia ż8 czerwca 201żr.

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

zez:wolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiomików bezodpĘwowych
i transpońu nieczystości ciekłych, ust.3 otrzymuje następujące brzmienie:

,, 3. Wymagania dotyczące miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:
a)'w prrypadku opróżniania zbiomików bezodpĘwowych i transportu nieczystości ciekłych- 

, tórenu Aglomeracji Sosnowiec, któĘ równoważna liczba mieszkańców wynosi powyżej

100.000, prżedsiębiorca powinien przedłoĄć dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru

nieczystoici cieklych przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. ostrogórska 43,

41_2d0 Sosnowiec lub podmiot prowadzący inną stację zlewną położoną w najbliższej

odległości od obsługiwanego terenu, potwierdzającą, że oczyszczalnia ścieków, do której

trafiiją nieczystości ciekłe ze stacji zlewnej spełnia wymagania. okeślone w załączniku nr 3

do Ro)po.rąirenia Ministra cospodarki Morslciej i Zeglugi śródlądowej z dnia 1ż lipca
2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz

warunków, jikie nalezy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

(Dz.U. zż0l9r., poz. l3l l),
b) w przypadku opróżniania zbiomików bezodpłyrrowych i transportu nieczystoŚci ciekłYch- 

spoza'terenu Aglomeracji sosnowiec, przedsiębiorca powinien przedłoĘó dokumentację

potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez sosnowieckie wodociągi

śpółka Akc}jna u]. ostrogórska 43,41_ż00 Sosnowiec lub podmiot prowadzący inną stację

zLwną połołoną w najbliższej odległości od obsługiwanego terenu, potwierdzającą, że

oczyszczalnia ścieków, do której trafiają nieczystości ciekłe ze stacji zlewnej spełnia

wymagania okeś]one w załącznikl nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej

i Źęgńei śródlądorłej z dnia 12lipca 20l9r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych

dla śiodońista wodnógo oraz warunków, jakie naleĄ spełnić przy wprowadzaniu do wód lub

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub rożopowych do wód lub

do urządzeń wodnych (Dz.U. z20|9r., poz. l311)."

Załącznik fi 3 do Zal7,ąd,zenia
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§2.

W pozostĄm zakesie Uchwała Nr 40llXXVI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia ż8 czen^lca
20l2r., nie ulega zmianie.

§3.

Wykonanie uchwĄ powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§4.

Uchwała wchodzi w zycie po upĘrvie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódźwa Sląskiego.


