Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Czerwin
Nr XXXII/28/2009 z dnia 10 listopada 2009r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych na terenie gminy Czerwin.
§1.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych powinien posiadać :
1. zaplecze techniczno – biurowe,
2. pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne i sanitarno -porządkowe określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617 ),
3. bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług wraz z :
-miejscami postojowymi w ilości odpowiadającej ilości pojazdów asenizacyjnych ,
- zapleczem technicznym wyposażonym w narzędzia i urządzenia zapewniające utrzymanie
pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
§2.
Pojazdy asenizacyjne powinny :
1. spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami ),
2. być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy
świadczącego usługi ( nazwa, adres, telefon kontaktowy ) oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd,
3. posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek , transport i wyładunek
nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne,
niekontrolowane przez przedsiębiorcę wylewanie się bądź roznoszenie przykrych woni ( odorów ),
4. być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia nieczystości ciekłych w
trakcie prac załadunkowych,
5. zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.
§3.
Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych jest stacja zlewna zlokalizowana przy ul. Długiej
w Czerwinie lub inne stacje zlewne wskazane przez przedsiębiorcę.
§4.
Wymagania określone w § 1 powinny być uprawdopodobnione:
-tytułem prawnym do nieruchomości na której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe ,
-dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi,
-tytułem prawnym do nieruchomości na której znajduje się baza transportowa.
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