
                                      

 

UCHWAŁA Nr XXXI/203/10 

Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 29 czerwca 2010 roku 

 

 

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  

  uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania     

  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na    

           obszarze Gminy Kałuszyn 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.7 ust. 3a ustawy 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 (Dz. U. z 2005 r., Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co 

następuje: 

§ 1 

 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kałuszyn, 

w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kałuszyn. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
 

 

 

 Przewodniczący  

         Rady Miejskiej 

 

            

 

     Janusz Kazimierz Pełka 



 
 

 

       Załącznik do Uchwały Nr 1 

                                              Rady Miejskiej w Kałuszynie 

         z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

na obszarze Gminy Kałuszyn 

 

 

Postanowienie ogólne: 

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

 

1. przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot ubiegający się o uzyskanie  

 zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

2. ustawie – rozumie się przez to ustawę 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.), 

3. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Kałuszyna, 

4. regulaminie – rozumie się przez to „Regulamin utrzymania czystości i porządku  

    na terenie Gminy Kałuszyn, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie  

§1 

 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do: 

1. złożenia wniosku spełniającego wymagania określone w art.8 ust.1, 1a i 2a      

    ustawy. 

2. udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, 

3. niezwłocznego zgłaszania Burmistrzowi wszelkich zmian w danych określonych  

    w zezwoleniu. 

§3 

1. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu   

    nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z    

    właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych. 

 

 

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi z  



    podaniem daty wykonania usług, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych  

    oraz ceny. 

§4 

1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku  

    zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu. 

2. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych  

    z częstotliwością określoną w Regulaminie w sposób zapobiegający wypływaniu   

    nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub     

    niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi  

    i wód gruntowych. 

3. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych    

    obsługiwanych na podstawie umowy lub zgłoszenia przez właściciela   

    nieruchomości w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze. 

 
                                                                                                                             

 

 

 

Przewodniczący  

         Rady Miejskiej 

 

            

 

     Janusz Kazimierz Pełka 
 

 

           

 


