الئحـة االشتراطات البيئية لمحطات بيع الوقود وغسيل السيارات بوالية الخرطوم لسنة 2012
عمالً باحكام ادلادة ( )35قانون محاية وترقية البيئة بوالية اخلرطوم لسنة  2008أصدر الالئحة اآليت نصها
-:

الفصل االول
أحكام تمهيديـة
وبدء العمل بها
اسم الالئحة ـ
 -1تسمى ىذه الالئحة (الئحة االشرتاطات البيئية حملطات بيع الوقود وغسيل السيارات بوالية اخلرطوم لسنـة

2012

) يعمل هبا من تاريخ التوقيع عليها.

تفس ـ ــير
 -2يف ىذه الالئحة
(أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة هبا ذات ادلعاىن الواردة يف القانون.
(ب) مامل يقتض السياق معىن آخر تكون للكلمات والعبارات االتية ادلعاىن ادلوضحة امام كل منها.
محطات بيع الوقود :يقصد هبا ادلكان ادلخصص وادلرخص لو دبمارسة نشاط بيع الوقود مع بعض اخلدمات
االخرى.
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الباب الثانى
اشتراطات موقع محطة بيع الوقود
ادلخططات اذليكلية ادلعتمدة للمدن والقرى دون مراعاة

 -3ال جيوز اقامة زلطات بيع الوقود على ادلوقع داخل
االشرتاطات التالية

أ /جيب ربديد ادلواقع ادلخصص استثمارىا زلطة بيع وقود من قبل اجلهات ادلختصة وابراز شهادة ملكية االرض.
ب /جيب أن يكون موقع زلطات بيع الوقود بعيد عن ادلصانع وادلدارس وادلستشفيات حبيث يفصل موقع احملطة عن ىذه
ادلنشآت مسافة ال تقل عن (50م) سواء كانت شارع أو ارض سلططة أو غريىا.
ج /جيب اال تقل ادلسافة بني زلطة بيع الوقود وزلالت توزيع وبيع الغاز عن (100م).
د /جيب عدم اقامة زلطات وقود على االراضى الزراعية ادلملوكة لالفراد سواء كانت داخل أو خارج ادلخططات اذليكلية
ادلعتمدة للمدن والقرى.
ىـ /ال جيوز اقامة زلطات بيع وقود على ادلواقع القريبة من ادلشاريع وادلصادر ادلائية.
و /جيب التنسيق مع الدفاع ادلدىن وادلرور قبل الرتخيص.
ز /جيب االلتزام بشروط السالمة والوقاية ومكافحة احلريق احملددة من االدارة العامة للدفاع ادلدىن.
ح /جيب تغطية االرضيات اخلاصة دبحطات بيع الوقود بالبالط الصلب ،ويغطى الفناء ىف منطقة اخلدمة واماكن ورش
السيارات ببالط من اخلرسانة ادلسلحة مع عمل مصارف لتصريف ادلياه وماقد يتساقط من وقود على االرض،
وتغطى ادلصارف العلوية ىادلكشوفة بغطاء من حديد.
ط /تشجري ادلوقع على االقل بغرس عدد  10اشجار ظل ومساحة 75م 2مسطح اخضر يف حدود زلطة بيع الوقود.
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اشتراطات ادارة النفايات السائلة
 -4يجب عند التعامل مع النفايات السائلة مراعاة االتى-:
(أ) عدم رمى الزيوت ادلستعملة ىف شبكة الصرف الصحي أو ىف احلفرة الصحية(ادلرحاض).
( ب)

شفط الزيوت ادلستعملة من احملركات بواسطة مضخات شافطة متخصصة.

(ج) ذبميع الزيوت ادلستعملة ىف مستوعبات خاصة ومانعة للتسرب وتسليمهااىل مؤسسات مصنفة ومرخصة
باعادة تصنيعها.
(د) وضع احلاويات ادلذكورة يف حاويات اكرب حجماً مصنوعة من معادن غري قابلة للصدا الحتوا اى
تسرب.
(ىـ) وضع ملصقات على خزانات ذبميع الزيوت ادلستعملة تدل على زلتواىا على أن تكون اخلزانات رلهزة
بالة مستوى تدل على كمية الزيوت فيها.
(و) عدم طرح الزيوت ادلستعملة وعلب الزيوت الفارغة ومصاىف الزيوت يف الطبيعو واجملاري ادلائية بل ذبميعها
يف مستوعبات خاصة سبنع اختالطها بادلياه أو اية نفايات أخرى وتسليمها اىل مؤسسات اجلمع
ادلرخص ذلا هبدف معاجلتها واعادة تصنيعها.
(ز) معاجلة الزيوت الثقيلة والشحوم الصناعية قبل السماح بتصريفها للشبكات العامة للصرف الصحى أو
احمللى للموقع وتراعى ىف ذلك االرشادات التالية-:
اوالً -:جيب أن تطبق النسب ادلطلوبة للمعاجلة ادلسبقة دلياه الصرف الصحى قبل تصريفها اىل الشبكة العامة
وفق الئحة معايري ومواصفات محاية البيئة ادلائية من التلوث بوالية اخلرطوم لسنة ( 2011احلد االقصى
للصرف على شبكة الصرف الصحى من شحوم وزيوت 100ملجم/لرت).
انياً -:ال يسمح بتصريف أى من السوائل التاىل ذكرىا اىل شبكة الصرف الصحي-:
بنزين – كريوسني – زيوت أو أى سائل قابل لالشتعال أو االنفجار صلباً أو غازياً.
 من مياه الصرف الىت ال ربلل بيولوجياً أو أى منتج من اصل زيت معدىن.
 مياه الصرف الىت ربتوى على زيوت عامة أو دىون أو شحوم.
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الثاً :ج  -ادلواد السالفة الذكر جيب معاجلتها مسبقاً لدرجة مقبولة للسماح بتصريفها أو التحكم ىف
الكميات و معدل الصرف لضمان االلتزام حبدود النسب ادلسموح هبا.
رابعاً -:يتم ذبميع الزيوت والشحوم ادلتخلفو عن السيارات يف اماكن خاصة .يتم التخلص منهاوفق الئحة
النفايات اخلطرة بوالية اخلرطوم لسنة .2011
ح -عمل مصائد الشحوم بحيث يراعى فيها المتطلبات التالية-:
اوال ً  -:جيب أن تكون سعة مصيدة الشحوم والزيوت مناسبة لكميات ادلاء ادلستعمل.
انياً -:عدم صرف اى سللفات عرب ادلصيدة عدا الشحوم والزيوت ادلختلطة بادلاء.
الثاً -:جيب عمل عوارض لتقليل سرعة الدخول.
رابعاً -:جيب خفض منسوب ادلخرج دلنع مرور الشحوم والزيوت منو.
امساً -:جيب أن يتم صيانة ادلصائد بعناية وبصفة مستمرة.
سادساً -:جيب فصل مياه الصرف الصحى عن باقى انواع ادلياه ادلبتذلة مث صرفها يف شبكة الصرف الصحى ىف
حال عدم وجود شبكة صرف صحى جيب بناء حفرة صحية.

اشتراطات ادارة الملو ات الهوائية
 -5جيب عند التعامل مع ادللو ات اذلوائية االلتزام باخناذ االجراءات التالية-:
(أ) إجراء فحص دورى على صمامات انابيب هتوية خزانات الوقود للتأكدى من حسن عملها.
( ب)

تزويد رأسى خرطوم التعبئة جبهاز خاص من ادلطاط يغلق بإحكام فوىة خزان السيارة منعا لتسرب أخبرة
الوقود إىل اجلو بطريقة تضمن عدم إحنسار الضغط فية .

(ج) وضع مولدات الكهرباء ىف غرفة مستقلة على أن تكون رلهزة بكامت للصوت ومصفاةللعوادم،وأالتتعدى شدة
الضوضاء للمولد الكهربائى عن احلد األقصى ادلسموح بة وفق اللوائح.
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(د) األلتزام بادلعايري اخلاصة باذليدروكربونات ادلتطايرة مثل البنزين ،مع إزباذ اإلحتيطات والتدابري الالزمة لضمان
عدم تسرب أو انبعاث ملو ات اذلواء داخل اماكن العمل اال يف حدود ادلعايري البيئية ادلسموح هبا.
الفصل الثالث
احكام عامه
 -6جيب على كل صاحب زلطة بيع للوقود وضع خطط طوارئ دلنع أوزبفيف سلاطر تلك التا ريات وأن تكون
لديو الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك اخلطط.
 -7جيب على كل صاحب زلطة بيع للوقود ازباذ التدابري الالزمة بعدم تلوث ادلياه السطحية أو اجلوفيو بادلخلفات
الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غري مباشرة واحملافظة على الرتبة واحلد من تدىورىا أو تلو ها.
 -8جيب على كل صاحب زلطة بيع وقود توعية العاملني باحملطة بالطرق السليمة للتخلص من الزيوت والصلبو
الفارغة وغريىا.
العقوبات
 -9كل من خيالف احكام ىذه الالئحة توقع عليو العقوبات ادلنصوص عليها يف القانون ،اضافة اىل اى عقوبات
منصوص عليها ىف اى قانونأخر.

من شو ـر

صدر ربت امسي وتوقيعي يف ـيوم

سـنة2012م

حسن محمد حسن الجعفرى
رئيس المجلس االعلى للبيئة والترقية الحضرية
والية الخرطوم المكلف

5

ت

6

