UCHWAŁA NR XVI/107/12
RADY GMINY TRZEBIESZÓW
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), RADA GMINY uchwala, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych winien spełniać następujące wymagania:
1. W zakresie wyposażenia technicznego:
a) posiadane pojazdy asenizacyjne winny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 Nr 193, poz. 1617 z późn. zm.),
b) pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne czy
świadectwa zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
c) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu
świadczącego usługi (nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy),
d) pojazdy powinny zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób je obsługujących.
2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
a) pojazdy asenizacyjne powinny być utrzymywane w należytym
w szczególności poprzez ich regularne mycie i dezynfekcję,

stanie

sanitarnym

i higienicznym,

b) postój, mycie i dezynfekcja pojazdów powinny odbywać się w taki sposób, by nie stwarzać zagrożenia dla
środowiska i nie powodować uciążliwości dla otoczenia,
c) podczas odbierania i transportu nieczystości ciekłych nie powinno dochodzić do niekontrolowanego wycieku
tych nieczystości, a w przypadku jego wystąpienia powstałe zanieczyszczenia powinny być niezwłocznie
uprzątnięte,
d) przedsiębiorca odbierający nieczystości winien je dostarczać do punktu zlewnego określonego w zezwoleniu,
e) odbiór nieczystości ciekłych od właściciela nieruchomości powinien być potwierdzony stosownym
pokwitowaniem lub rachunkiem, który będzie zawierał takie elementy jak: cenę oraz ilość odebranych
nieczystości w m3,datę odbioru i dane odbierającego,
f) przedsiębiorca odbierający nieczystości ciekłe zobowiązany jest do udostępnienia Wójtowi Gminy ewidencji
osób i ilości odebranych nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzebieszów.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.
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