UCHWAŁA NR VIII/47/2015
RADY GMINY RYBCZEWICE
z dnia 15 lipca 2015 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Rybczewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 późn. zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz.299), Rada Gminy Rybczewice uchwala, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

zbiorników

1) W zakresie wyposażenia technicznego pojazdów oraz bazy transportowej:
a) posiadać sprawny, specjalistyczny sprzęt transportowy, spełniający wymagania techniczne określone
w przepisach regulujących warunki techniczne dla tych pojazdów,
b) pojazd asenizacyjny powinien być zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadać aktualne badania
techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
c) pojazd asenizacyjny powinien być oznakowany w sposób trwały i czytelny w miejscu umożliwiającym
identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie nazwy firmy, adresu i numeru telefonu,
d) przedsiębiorca powinien dysponować prawem do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną wyposażoną
w miejsca postojowe dla pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji, a w przypadku jego braku posiadać
podpisaną umowę z uprawnionym podmiotem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji,
e) baza transportowa powinna posiadać wydzielony teren posiadający szczelną nawierzchnię, nie powodującą
zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych, oraz urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie
wód opadowych,
f) teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom
nieupoważnionym.
2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
a) utrzymywać pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych w należytym stanie
higienicznym i sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję, bezpośrednio na posiadanej bazie transportowej
lub na podstawie umowy ze specjalistyczną firmą,
b) wykonywać usługi w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsca załadunku i trasy wywozu
nieczystości, w przypadku ewentualnego zanieczyszczenia powstałego podczas załadunku lub transportu
nieczystości płynnych, podmiot ma obowiązek niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Rybczewice powinien przekazać nieczystości ciekłe
do stacji zlewnej zlokalizowanej w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice
Lech Miściur
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