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UCHWAŁA NR XIX/160/2013
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z
2013 r. poz. 594) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest:
1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa wyposażona w miejsca
postojowe do pojazdu/pojazdów (zapewniająca codziennie parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa winna znajdować się na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem
osób niepowołanych. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia czynności mycia, dezynfekcji i
serwisowania pojazdów na terenie własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać umowę z
przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie;
2) dysponować pojazdem lub pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania techniczne i sanitarnoporządkowe określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
3) zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów, o których mowa w pkt 2, w celu zapewnienia ciągłości
świadczenia usług oraz zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych
przy świadczeniu usług;
4) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez
stacje zlewne;
5) zapewnić możliwość wykonania zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, poprzez:
a) wyposażenie bazy transportowej w pomieszczenia higieniczno–sanitarne dla pracowników,
b) utrzymanie w należytym stanie higieniczno–sanitarnym urządzeń i instalacji,
c) uprzątnięcie miejsca świadczenia usługi w przypadku jego zanieczyszczenia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.
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§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzyżanów oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy:
Magdalena Jabłońska

