UCHWAŁA NR XLII/33ll20l3
RADY GMINY CZARNA
z dniaŻ4 czerwca 2013

r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spelniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

opróżnianie zbiorników bezodpĘwowych i transportu nieczystościciekłych.

Na podstawię art.7 ust. 3a ustawy z l3 wrześnial996r' o utrzymanitt czystości i porządku w gminach (Dz. U'
z2012r.poz.39l ),art.40ust. lustawyz8marca l990r.osanrorządziegminnym(Dz.U, z200l r.Nrl42,poz.
l59l zpożn. zm.) oraz $ l rozporządzenia Ministra Srodowiskazdnia l4 marca 2Ol2r. w sprawie szczegółowego
sposobu okreŚlęrria wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenla
w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (d. Dz.U. z20l2r. poz.299)
Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje:

$ 1. Przedsiębiorca ubiegający' Się o uzyskaIrie zezwolenia w zakręsie opróżniania zbiorllików
bezodpływowych itransportu trieczystości ciekłych lra terenie Gminy Czarrla powinieIr spełniać następu_jąoe
wymagania:

l. Wymagania w zakresie wyposazenia technicznego:
l) Przedsiębiorca ubiegający się o uzysl<anie zezwolenia powinierl posiadac specjalistyczne środki transportu
ipoboru przystosowane do odbioru itransportu nieczystoŚci ciekłych zgodnie zRozporządzeniem Ministra
lnfrastruktury' z drria l2 listopada 2002 r. w sprawie wymagali dla pojazdów aserlizacrvjn;,ch (Dz. U. z2002 r'
Nr 193, poz.1617).
2) posiadać bazę transportową na terenie której będągarazowane środkitranspońowe,
3

) pos i adać zaplecze techtl iczno- bi urowe umozl i wiające
a)

zawieranie z właścicielaminieruchomości umów
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłyc

b)

na świadczenie usług oprózniania

zbiorników

wystawiarria dowodów wykonania usługi z podaniem daty wykonania usługi. ilościwywiezionych

nieczystości ciekłych,

c) prowadzetlie ewidencji zawartych umów.
2. Wyrnagania w zakresie zabiegów sallitarnych i porządkowych:

l) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien prowadzić działalnośćopróZniania zbiorników
bezodpływowych itransportu nieczystościciekłych w sposób nie powodujący zagroŻerria dla Życiai zdrowia
m i eszkań
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2) Świadczenie usług w sposób zapobiegający wydostarł'aniu się nieczystościciekłych ze zbiorrrika podczas ich

tralrsportu

oraz oprózniania.

gruntowych.
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3' Wymagania w zakręsie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych : przedsiębiorca ma obowiązek
przekazywania rlieczystości ciekłych do stacji zlewnych wskazanych we wniosku lub do innych stacji zlewnych
połoŹonych najblizej w stosunku do obsługiwalrego obszaru.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się

$ 3.

Uchwała wchoclzi w zycie po upływie l4 dni od daty .jej ogłoszenia w Dzienniku IJrzędowynr
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