Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/212/10
Rady Gminy Narew
z dnia 1 października 2010r.
WYMAGNIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY
SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W
ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I
TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY NAREW.
§ 1. 1. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający
dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) i potwierdzający spełnienie
wymagań zawartych w niniejszej uchwale.
2. Pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada
2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.
1617) oraz dodatkowo:
1) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd,
2) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać
informacje o przedsiębiorcy – nazwę, adres i telefon,
3) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc, odbioru
nieczystości ciekłych w przypadkach jej zanieczyszczenia podczas wykonywania
czynności opróżnienia zbiorników bezodpływowych.
3. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów muszą
zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
4. Mycie i dezynfekcja pojazdów służących do opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinna odbywać się zgodnie z
wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich
odbioru przez stację zlewną.
2. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku powinna być prowadzona
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, jak i regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Narew.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z
właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług, ewidencja umów powinna
zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
2) adres nieruchomości,

3) data zawarcia umowy,
4) pojemność zbiornika bezodpływowego,
5) częstotliwość opróżniania.
4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia ewidencji umów i dowodów
świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy Narew.
5. Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego
miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Narew wykaz właścicieli nieruchomości, z
którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w
poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły, wykaz powinien zawierać
następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,
2) adres właściciela nieruchomości,
3) adres nieruchomości, na której opróżniane są zbiorniki bezodpływowe.
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania w terminie do
końca 1 kwartału za poprzedni rok kalendarzowy Wójtowi Gminy Narew informacji
dotyczącej:
1) ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Gminy Narew.
§ 3. 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku
niewypełniania przez przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr
236 poz. 2008, z późn. zm.).
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonywania
określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

