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DECYZJA Nl Wil2&16
Na podslawie ad, 1&, ań. 107 uslawy z dnia 14 creMa 1960 l _ Kodeb p$ępwania
adminiśteyjnąo(Dz.U 22016l pz 23),ań,20uś 4 iun,8 an 24,an,2susl 1iud,3Uslawy
zdnia14grudnia2012r,oodpadach(Dż U.22013l,p2,21 żpóźn,zm),ań,28uslawyzdnia
27 kweha mI l o odpadach {Dz L z 2010., Nl'85, pZ' 243 z pżl zr l. ftzpaĘadre1 a
Vnśtssodow+ażdnE9gtrdri.2014l s9FasiełalalQuNpeoł(Dz J z2O1ól p7 1923)

po lożpatEenil wnio*U We obEnbwd Fimy Handbwej Anela KaspEak Waldemal KasPEak Robeń
Kaspnak spólk Jawnej, (NlP 5s0392532, REGON 3a0059837), z sidzibąpq U], Rynkomkiej 24
w Bydgo§żczy, w pźdm @ie udzielen a zełolenia na ranspn odpadów,

olz6kam
l Udzblió Wielob€nżosej Fime Handlorej Aneta KasFak Wabemal kspżak Robed Kaspżak

spdće Jawn€], lNlP 5m392532, REGON s0059837), z sdzibą puy d. Rynkowskej 2]
w Bydgoycry żerulenia na 16n§pń n6Ępu]ących dzajóW dpadóW:



19 12a1

l9]205

ll. okeślić na§Ępuj@ WarunkilGn§pfo dp&óW|

1, Tlan§pondpadówdbryalsię Ęze na ie€nie kraiu

2, ftpady tanspońowane Ędą żgodnie z qmaganiami w zak€sie ochrcny śdowbka oraz
bezpezeńsMa źFia drcwia bdżi w *dąóh&i il sposób uwzględniający wlaściŃi
ch€m]cżne i frryczne odp*óW W tym 3tan skupienia, o@ z4rcfunia, ksre mqą pwodować

3, fu tan3pdu qkoEFlryane Ędą ryl{znie pjardy ciężaloile z u*czelnioną skunią
żaladunkowa, sprawne Ehniune, obdugiwane pźez pEeszkobnph kercWW sF{niają€
qmagania pEepbÓW Ustary - PEM o ruchu drcgorym

4, Wtakcie jazdyłdunekdpdówzaĘzp&zonyĘdzeplandeką ubsialką
5 Poiazdy WyFsażone Ędą W pasy spha]ą€, lańcuchy, klhy zabe4ie*a]@ dpady W lBkcie

jażdy orł W matedal aMóu]ący i opakowania awaryjne, w pąpdku qdoslaia §Ę odpadów
poz. pęestreń ladunkową @adu.

ill,

1 , PDw*zenia jakoeiowej bsioĘ ewfrencji odpdów żgdn]e ż pqjęlym kalabgiem dpdót
2, P@kazrya^ia odpadóW ryĘenE pdmblom, rek4nym pżez,p@kazują€go na karcie

pEekaza]a dpdu, klófe reiadają zeMlen]e na powadz€nie dżidalrcki w zak€sie gospda*i
odpadami, ńyba że dżidalnośó bka nie qmaga ury*ania ćMenia,
P6iadania uzgodnień ] sFłn enia mrunkóW rynikających z hnych puepifi
PEesluąania puepi$s Usbry o dpadfth, rymagań ońrcry śdowiska warunków

oleslo1ri ł pEedniob@l dec/żI



uza$dnienie

Webbnnźowa Ftma Handbwa Aneta KaspEakWaldemł KaspEak Roben XaspBk spólkaJawna
(N P 5540392532, REGoN 340059837), z §idzibąpq Ul, Rynkow*iej 24 w Bydgo*cry Wlilila
z wno*iem w pżdm@ie Udzielenia żeaolenia na tanspńodpdóW,

z p@dmioloilego ilniosku qnika iż W, Wno*odawca będzie ransPfowd dpady rymenione
il pkl l. nniejsre] deryi. Tmnspoń dpadów odbywał się będzie na lerene ka]u. ftpdy
ranspfowane Ęą rgdne , Wymąaniami il zakesie trhlony śdowbka oraz beżpszeńsMa
źtri. i zdlowia !dzi, W *c2egónŃi w sposób uwzględni.iąq dasiMsi chembzne i |źycne
dpdóil, W lym dan skup]ena, aAz zagrcżenia klóre mogą poMdować dpady. fo tansponu
wykoEyslywane będą wy'ą*n]€ ńady ciężarcre z u*czelnioną skEynią 4ladunkową spriwne
lehnbzn €, obdugiwane pu ez pueszkolonFh k erowóW spdnia]{e rymąania pzep $W u§aq -
PmWo o ruchu drcgowym. W takcie ]ady ladunek odpdóW zabezpieczony będżie plandeką lub s atką
Poiazdyqp§ażonebędąWpasyspha]ą€,lańcuchy khyza&żpszają@dpadywłakce]azdy
ora, w malerid absoóujący i opakowank awaryjne, w pżypdku qdoilania się dpfuÓW poza
pżstEeń ldunkowąpqdu,

PoddaĘ pmsną do wydania niniej9e] deryzji śanoM w sżczególnośc an 28 u§lawy z dnb
27 kwiehia 2001 l, o odpadach (Dż, U, z 2010 l, Nr 185, pz 1243 z późn, zm,), zgodne ż którym

sla6ląWlaścirym do qdania zezwlen a n. pów.dzenie dzidalnośoi w zake§ie hnspodu odpadóW

]ed slarosla sasiry ze względu na adfes siedżby lub zambvkana lmnspodująrego odpady

W zezMleniu okreśa się dzaje odpadów puewidzianych do tanswdu, oznaczenie ob*aru
prcWadżenia dżialalnośc, śpo$b i śdki tansNdu dpadów, doda*ore warunki prowadżeniź

dzidalnośc w zake§ie tan§pnu, ]eżei rymaga Ęo §ryfka odpadóu w *czeqónośoi
ni€kzpsznych lub polueba zachowania rymąań ochrcny żFa, zdofr. ludz ]ub ochrcny
śrcdow*a omz dasobwiąrywania zezwolen]a,

Zgodniezad,233usl. 3udaryżdnia 14grudn]am12l oodpadach IDz. U. ż2013l paz. 21,zpóżń,
il,) do wydawania zeMbń na lBnspd odpdÓW do easu uMżen a pueż ma&dka
qewódżNa, rejestru podmioów wprowadżających pdukly, pdukly il opakowaniach
i gosŃaruiących dpdami, slosuje s ę pżep §y dotychczasore,

cżaśobfrąryania zeMlenia ok€ślony zosbldodnia 31 marca 2026 r., ]dnak zgdnie ż.d 233
usi, 1 żezMenanatanspddpadówłydane napdsbwepżepbóWdolychczeqch łchowują
Ważno$ na ea§ na jaki zoshly rydane, ne dfuże] jednak niż do cżasu Udywu bminu do żbźenia
Wno*u o wpś do rejestru, ub 2 dniem uryskania wpbu do tego qeilru, { puypadku gdy wPb
nast4ił w leminie waeśniejsrym,

Bioląc pryxże Fd uwagę oEsrono iak w 6nosie.

PoWńe
u nińsrei bcrii fuy slŃ Bm tŃśbnia adńilia b samoEądowga Kobgan
dwdawżąo w Bydgosnzy pry ul. Jąbkńsvej 3, fużane za nain pośEdnMn, w lemhb 14

od@deh zaMbnia na funs@n dpńw wydane na padslawb

wffi na ęas na jaki zad& wńane, nia fużą Fdnak njż

)*u a Wis do Ęjesta, b z dnbn aŃaia wpM da tego

ż Ę, Pff,\ DIMA MnyA

dk łAAM,ł"
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Móńdil W@da ei*kcPoMk sł r@nu


