
RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Uchwała Nr XXIV/ 210 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie określenia wymagań, jakic powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowychi transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Łomianki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. I ustawy z dnia $
marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (t.j.:
Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca
2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegającysię o uzyskanie zezwolenia wzakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada
Miejska w Łomiankach uchwala co następujące:

s.Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegającysię o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Łomianki oraz określa się wzór wniosku
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

sz
Wymagania wzakresie wyposażenia technicznego pojazdów:

1) pojazdy stosowane do opróżniania zbiomików bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone
wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawoo ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.),

2) pojazdy winny spełniać standardy techniczne 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),

3) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelnyi widoczny, umożliwiający łatwą
identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), logo firmy
oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, jak również zawierać informacje
o rodzaju transportowanych nieczystości ciekłych.

83.
Wymagania w zakresie bazy transportowej:

1) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą
transportową, na której będą parkowane lub garażowane środki transportu,

2) przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową:
a) z terenem utwardzonym, z wyznaczonymi miejscami do parkowania

pojazdów,
b) zabezpieczoną przed dostępemosób postronnych,



c) spełniającą wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony
środowiska, bezpieczeństwai higieny pracy, przeciwpożarowego,

d) znajdująca się w miejscu niestwarzającym uciążliwości dla mieszkańców,
3) do wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie

oraz do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych przedsiębiorca winien posiadać
zaplecze techniczne umożliwiające wykonywanie tych prac,

4) w przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań, o których mowa
w punkcie 3) przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość
wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów
asenizacyjnych przez oddzielny podmiot gospodarczy poprzez okazanie stosownych
dokumentów lub umów.

34.
Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
1. Wymagania sanitarne:

1) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych winny być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażana
po dokonaniu opróżnienia zbiornika,

2) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiomików
bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący:

a) zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz osób zatrudnionych przy
świadczeniu usług,

b) zanieczyszczenia tras wywozu,
©) uszkodzeń infrastruktury technicznej,
d) nadmiernego hałasu,

3) świadczenie usług winno odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu
nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego
opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemii wód gruntowych.

2. Wymagania porządkowe:
1) przedsiębiorca winien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, zgodnie z art.8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz.2010), stanowiący załącznik Nr
1 do niniejszej uchwały,

2) przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zawartych z właścicielami
nieruchomości umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, przy czym ewidencja umów powinna zawierać
następujące informacje:

+ imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
+ adres nieruchomości,
+ data zawarcia umowy,
+ pojemność zbiornika bezodpływowego,
+ częstotliwość opróżniania,

3) przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawiania właścicielom nieruchomości
dowodów (zawierających informację o dacie wykonania usługi, ilości i rodzaju
odebranych nieczystości) korzystania przez nich z usług w zakresie opróżniania
zbiomików bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej,

4) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów
świadczenia usług pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomiankach, posiadającym
imienne upoważnienie Burmistrza Łomianek,



5) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie|zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, powinien udokumentować
gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,

6) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież ochronną.

$s.
Wymagania w zakresie miejsca oraz warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji
zlewnych:

1) przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów umowy zawartej ze stacją
zlewną,

2) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do
stacji zlewnych wskazanych przez wydającego decyzję,

3) warunki wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji złewnych muszą być zgodne
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17 października 2002 r. w sprawie
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002 r.,
Nr 188, poz.1576).

$6.
1. W przypadku łamania przepisów związanych z wymogamidotyczącymi:

1) pojazdów asenizacyjnych,
2) bazy transportowej,
3) zabiegów sanitarnych i porządkowych,
4) miejsca oraz warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych,
5) zapisów umowy zawartej ze stacją zlewną lub umów zawartych ze stacjami złewnymi
Burmistrz Łomianek zastrzega możliwość cofnięcia wydanej decyzji.

2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania
obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej
zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po
przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

s7.
Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu
nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Łomianki, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.

88.
Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/223/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia
2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu
nieczystości ciekłych na terenie gminy Łomianki.

s.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

$10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łemiankach

Pujinecahieo (po
Maria Pszczółkowska



RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH i
ul. Warszawska 115 DN05.092 Łomianki do uchwały Nr XXIV/ 210 / 2020

RadyMiejskiej w Łomiankach
z dnia 15 maja 2020 roku

dnia.

BURMISTRZ ŁOMIANEK
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowychi transport nieczystości ciekłych

1. Dane przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie:

a) imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy:

b) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:

<) numer identyfikacji podatkowej (NIP): ........

2. Przedmioti obszar działalności

3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej
wnioskiem:

3) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług (podać typ samochodów, ich markę, nr
rajestracyjny, formę władania, sposób oznakowania pojazdów):

b) baza transportowai jej wyposażenie techniczno-biurowe (podać łokalizacje i opis teremu, wskazanie
zaplecza techniczno-biurowego, podać miejsa garażgwania pojazdów asenizacyinych, miejsca mycia i dezynfekcji
"pojazdów, miejsce bieżącej konserwacji i napraw pojasyłów asenizacyjnych):



l
l

4. Informacja o technologiach stosowanychlub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług
w zakresie działalności objętej wnioskiem ( w ym zabiegi sanitarne i porządkowe związane sę
świadczonymi usługami):

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiskai ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu
działalności:

6. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia:

(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji)

Załączniki:

1) zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub

2) oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne według załączonegowzoru,

3) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi|przeznaczonymi
do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiomiki i wykonywany transport nieczystości
ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług

4) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę
transportową wyposażoną w zaplecze  techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające
z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i  przeciwpożarowych,
na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

5) tytuł prawny do myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub oświadczenie o możliwości korzystania z—myjni
w ww. zakresie, prowadzonej przez inny podmiot gospodarczy,

6) kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument porwierdzający aktualne badania techniczne środków
transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem;

7) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację złewną,
8) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też

wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.

poz. 2010 t. ze zm),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu
określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.poz.1000 t.. ze zm.)



(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

iby przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,że:
1) nie posiadam zaległości podatkowych;

2) nie posiadam zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem
imieniai nazwiska oraz pełnionej funkcji)

WICEPRZEWODNICZĄCĄ
Ray Majski w omianrashrcznesfcou HY

aria Pszczółkowska


