
Druk Nr

Projekt

z dnia 15 grudnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez.........................

UCHWAŁA NR....................
RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia....................  2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LVI111/410/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 r. 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie opróżniania zbiorników' bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczy szczalni ścieków i transportu nieczystości ciekły ch na terenie Gminy Tarnowiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI11/410/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości cieKtych na terenie Gminy Tarnowiec (Dz.Urz. Woj.Podka. z 2022 r. poz. 4895) uchyla się §6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po uprywie 14 oni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.
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UZASADNIENIE

Do zmiany uchwały Nr LVII1/410/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 grudnia 2022 
r. (Podka. z 2022 r. poz. 4895) w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Tarnowiec.

Z uwagi na zawarcie w uchwale Nr LVIII/410/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2 
grudnia 2022 r. (Podka. z 2022 r. poz. 4895) zapisów mających odzwierciedlenie 
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 w Ustawie z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1297 ze zm.) należy skreślić £ 6. Spełnienie wymagań, o których mowa w £ 2 i § 3 i § 5 
powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w szczególności:

a) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe 
(posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym wyciągiem z księgi 
wieczystej, umową sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.),

b) dowody rejestracyjne potwierdzające posiadanie środków transportowych, o których mowa 
w § 2 ust. 2 wraz z opisem technicznym pojazdów lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub 
innymi formami posiadania pojazdów,

c) dokumentem potwierdzającym gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Podjęcie uchwały nie generuje środków finansowych.


