....................................................................
(wnioskodawca)

........................................................
(miejscowość i data)

....................................................................
....................................................................
....................................................................
(adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy)

Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Uchwale nr XXVI/159/12 Rady
Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Janów Lubelski
Poniżej przedstawiam opis pojazdów asenizacyjnych i bazy transportowej służących
do prowadzenia działalności objętej wnioskiem:
1. Opis pojazdów asenizacyjnych:
a) czy pojazdy spełniają warunki techniczne
określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617)
b) opis oznakowania pojazdu/pojazdów,
pozwalający na identyfikację świadczącego
usługę
c) czy pojazdy wyposażone są w środki
umożliwiające sprzątanie miejsca
wykonywania usługi w przypadku jego
zanieczyszczenia
d) miejsce mycia i dezynfekcji oraz
częstotliwość wykonywania tych zabiegów

2. Opis bazy transportowej do parkowania lub garażowania pojazdów po zakończeniu
pracy:
a) rodzaj dokumentu potwierdzającego
prawo do dysponowania nieruchomością,
na której zlokalizowana jest baza
b) czy baza zapewnia codzienne
parkowanie lub garażowanie
pojazdu/pojazdów po zakończeniu pracy
c) czy baza jest ogrodzona w sposób
uniemożliwiający dostęp osób postronnych
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d) czy baza posiada szczelną nawierzchnię
zapewniającą ochronę przed
zanieczyszczeniem gruntu i wody, z
odprowadzeniem wód deszczowych
zgodnym z obowiązującymi przepisami
e) czy jest zapewniony dostęp pracowników
do zaplecza sanitarnego

f) czy baza wyposażona jest w środki
umożliwiające zapobieganie przedostaniu
się do środowiska ewentualnych wycieków
z samochodów oraz w miejsce i środki
przeznaczone do selektywnego zbierania
odpadów powstających na terenie w wyniku
prowadzonej działalności

……………………………………..
(podpis)

Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Gmina Janów Lubelski, ul. Jana
Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski. Dane zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji (postanowienia).
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i
wynika z Przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
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