
1. Nazwa oraz adres Wnioskodawcy

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Bogusza 19
26-700 Zwoleń
NIP: 81 1-16-30-777
R eg o n :672026737
telefon: 0486762212, 048 3830101
Fax 048 6764211

2. Określenie przedmiotu i obszar działalności

Miejscem prowadzenia działalności przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z
o.o. w Zwoleniu w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych (bytowo-przemysłowych) będzie teren Gminy Przyłęk.

3. Określenie środków technicznych

Do wykonania przedmiotu objętego wnioskiem tj. opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w chwili obecnej ZUK sp. z o.o. 
w Zwoleniu dysponuje samochodem Jelcz 825 asenizacyjny o pojemności 10500 
litrów oraz wozem asenizacyjnym typ PN-40/2 o pojemności 4000 litrów. Poza w/w 
możliwościami Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zwoleniu jest 
zarządzającym gm inną oczyszczalnią ścieków (chemiczno-biologiczną) typu 
MULTIBLOK o mocy przerobowej 2500 m /d oraz trzech przepompowni ścieków 
przy ul. Puławskiej, Kilińskiego i Perzyny.

4. Informacje o technologiach stosowanych przy świadczeniu usług

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
obywać się bedzie za pom ocą samochodu asenizacyjnego Jelcz 825 i wozu 
asenizacyjnego PN-40/2 z otwieraną dennicą tylną wyposażonych w kompresor i 
wąż zbudowany na zasadzie spirali z twardego tworzywa PCV o średnicy 110 mm. 
Zastosowanie tego rodzaju węża pozwala na dokładne opróżnienie zbiornika nie 
tylko z nieczystości ciekłych, ale również z osadu powstającego na dnie. Zapobiega 
także wyciekowi nieczystości ciekłych podczas opróżniania zbiornika. Zawór 
zamykający znajdujący się w dennicy tylnej uniemożliwia wyciek nieczystości 
ciekłych podczas transportu ich do niejsca utylizacji. Po dostarczeniu na 
oczyszczalnie nieczystości ciekłe zrzucane są do zbiornika w celu ich dalszego 
przerobu.



5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.

Oczyszczalnia ścieków posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne Nr 
RLOŚ-6223/24/2005 wydane przez Starostę Zwoleńskiego w dniu 28.12.2005 roku 
ważne do 2015 roku.
Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym nieczystości ciekłe dostarczone do miejsca 
ich utylizacji poddawane są badaniom fizyko-chemicznym raz w miesiącu w 
specjalistycznych laboratoriach posiadających uprawnienia i certyfikat jakości. Osad 
powstający z oczyszczonych ścieków poddawany jest badaniom dwa razy w roku i 
IUNG Puławy.
Raz na kwartał przeprowadzana jest kontrola Inspektora Sanitarnego w zakresie 
zagrożenia biologicznego.

6. Określenie terminu prowadzenia działalności.

Przewidywany okres prowadzenia działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych będzie wynosił 10 
lat.


