
Decyżja Nl 313/2014

2oo] t. Plawó o.łony łodowsk9 ( 1232 ż a6ż, zrn),

o odoadach (Dż !
żm.) s żsiąk! ż ad. 233 Ud. 2
o odpadach (Dz U ż póź żm.) 06ż § r lożpożądżena
Mnśa ślodołśka ż dn9
lDż LJ Nl 1', pD. 1206) a r04 (PA
A9gncla ocŃonyśrcdowska EKoPAFKP slailel WspónqsD J, ż śiedżbą

!l oku .keoo 4

sta@sta Pias€czyński

o@kam
wwa%m dsryj9 Nl 2]5/2005 sleo§ly Pa§ódłńśkleoo ż dna

l, znak ŚBL-7623łl9/05 żmianoną dccyŻ]ą
M 122l2ooo sbrcsv Pasedy^śk Ńo z dia 2l lgidna 2009l, żnak ŚRL
7623/44/c€, sżM a]ąą Aoeioii ochDny Śrcdowd€ .,EKoPAFK'A. lłinea,
A, osik, spółła J6WE ł Psaeno oży ul, Gen, ok! ck€oó 4, numel

klóla żmi.nLła n4e na l{eć]a ochbny ŚrcdNsll
P sia@el s,J., ńa pdadżenle dz oła nośc w żak6s e

ząaam Ao6ncji ochóry ŚlodM9k6 EKoPARK P, slanod W§Ńlniq
sp, J, ż śiódnĘ w Pa,edne, pą
łangDod odoadół nieb@obcrych

Fodżala odpadów nieb@pbelrdh i
p@widż ych do tanśoOnu dż sposób
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a) odpady lrĘds
lankopojem n kach

b) trarcpó odpldów



dośosowanych do rodzaju

o) odpady ł podacl śpkiej bądą l
zabeżpie.ż8rq.y ]g prcd Wloo. ą i loż9 ełaniam

T6rcn Rże.żpospo l3] Po sk 6]

3 śrcdfo i@9pofu odpadół:

an!c]ążwoś.

podcżas tanspod! pojemn k

ołynnej będą tanśponowane ł odpow8dńio

De.Eią Bdaid ^. 
na oaś n3 dfub iD 6 ma.e od dnia

Ue8dnien e

9póRa Aoencja ochlony śrcdow]sk

o Woa*dn a de.FriNl2]5/2005 stalosly
2oo5 l żnak śBL 762311]9/05,

żmenong] dgqną Nl j22l2009 sl
2oo9 l ziak ŚBL 7623/41/09 zeżs9lrą.er A!6ncj o.hńiy §odo9§ka

A osik, sŃlka Jawia , Pa§ecżie pl4 ! cgn
76361 kóla żm 6nila naaą na AOeic]a

ochrcny Środow6ka EKoPABK A sedko i P, slanoal sJ, nq prcładzgng
ran§oonu odpsdół, w cżąś.i dotycżącej



a] ódpldy lrĘdą

b] nanspoft odpadfu

.) traispo odpadół

d) tansDofr odDadoł

a) podcźs tampo ! poieńńik, be.żk lankoDa3ly oaeiy będą

ll odpady ł pośaci pring bedą taiśoo,lówane 9 odDoł6dńo

o) odpady ! poła. sypk8] bldr tai§półowane !żem ł soośób
żabgżo3.ż3]ą.y !e oftd W oó.ą lożW8wai3ń.

h) odoad! będąłańspo ołam p[

adminlaćy]ió0o oże.żoi ó rak W senleicl

l1oildia,ol.l o odpadach G 50Ńl ] o(5b sl 2 Bl 3] oftd



1gdbłl2'.dD&d'dod.i
uMżńb 02ą ń.śda rciodru rm.@1!i6y dEą |d ó ..ry do

W JMi. Ęż.] Dzd.ffiĘo Bja.i{D ! 92ó dowa d&ńa alaia d.ł! B

ł l.ńiiia ]4dn 0ddń.
d.oĘ Ńł slMl. odłokn]. do sm.uąda{o Kolądum

lFną!od@! 3do!*3 EloPAA(


