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Na podslawie ad, 1&, ań. 107 uslawy z dnia 14 creMa 1960 l _ Kodeb p$ępwania
adminiśteyjnąo(Dz.U 22016l pz 23),ań,20uś 4 iun,8 an 24,an,2susl 1iud,3Uslawy
zdnia14grudnia2012r,oodpadach(Dż U.22013l,p2,21 żpóźn,zm),ań,28uslawyzdnia
27 kweha mI l o odpadach {Dz L z 2010., Nl'85, pZ' 243 z pżl zr l. ftzpaĘadre1 a
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obEnbwd Fimy Handbwej Anela KaspEak Waldemal KasPEak Robeń
Kaspnak spólk Jawnej, (NlP 5s0392532, REGON 3a0059837), z sidzibąpq U], Rynkomkiej 24
w Bydgo§żczy, w pźdm @ie udzielen a zełolenia na ranspn odpadów,
po lożpatEenil wnio*U We
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Fime Handlorej Aneta KasFak Wabemal kspżak Robed Kaspżak
spdće Jawn€], lNlP 5m392532, REGON s0059837), z sdzibą puy d. Rynkowskej 2]
w Bydgoycry żerulenia na 16n§pń n6Ępu]ących dzajóW dpadóW:
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Wtakcie jazdyłdunekdpdówzaĘzp&zonyĘdzeplandeką
Poiazdy WyFsażone Ędą W pasy spha]ą€, lańcuchy, klhy zabe4ie*a]@ dpady W lBkcie
jażdy orł W matedal aMóu]ący i opakowania awaryjne, w pąpdku qdoslaia §Ę odpadów
poz. pęestreń ladunkową @adu.
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bsioĘ ewfrencji odpdów żgdn]e ż pqjęlym kalabgiem dpdót
ryĘenE pdmblom, rek4nym pżez,p@kazują€go na karcie
reiadają zeMlen]e na powadz€nie dżidalrcki w zak€sie gospda*i
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]
sFłn
enia mrunkóW rynikających z hnych puepifi
P6iadania uzgodnień
PEesluąania puepi$s Usbry o dpadfth, rymagań ońrcry śdowiska warunków
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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,
p@dmioloilego ilniosku qnika iż W, Wno*odawca będzie ransPfowd dpady rymenione
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 -
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W takcie ]ady ladunek

odpdóW zabezpieczony będżie plandeką lub s atką
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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,
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]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
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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*aomz dasobwiąrywania zezwolen]a,
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3udaryżdnia 14grudn]am12l oodpadach IDz. U. ż2013l paz. 21,zpóżń,
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