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DFCYZJA
Na podstawieart. 28 ust. 2, 5 i 6 ustavy z dnia 27 kwietnia 2001 r.,o odpadach(tekt
jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 257), tozporz&zenia Minista Srodowiskaz dnia
27 \\,tzo&\a2OO1t.w sprawiekataloguodpadów(Dz. U N¡ 112,poa.1206) onz art.104kpq
po ro4)atrzeniuwniosku Spólki TWK-ZAG Sp. z o.o. z siedzib4w Woli Laskiej 71, gmina
Lask

orzekam
Zezwolió SpólceTWK-ZAG Sp. z o.o. z siedzib4w Woli tr-askiej71, gmina tr-ask,na
prowadzeniedzialalnosci w zalcesietansportu odpadówwymienionych w zal4czniku
do niniejszejdecyzji, stanowi4cymjej integal4 czSSé.

II.

w zakesietransporru
odpadów:
dzialalnoSci
wamnkipror¡adzenja
OkreSlié

t . Oanacza siQ obszar prowadzenia dzialal¡oóci w zakesie tlansporhl odpadów
wymienionychw zal4czüku do niniejszejdecyzjina terencalegokaju.
Wlmienione w zal4caniku do niniejszej decyzji odpady bQdaprzewozonetranspo¡tem
samochodowym - pojazdami Wnioskodawcy lttb peez upowaznionych przez
Wnioskodawcq przewoáników. Srodki transportu powirBy byó w dobry¡ stanie
technicznymi posiadacaktualrc przeglqdylech¡iczne.

3 . Odpady w zaleznoóciod rodzaju,postaciw jakiej wystqpuj4oraz áódla powstawaniabQd4 r¡mieszczonew wannach, kontenerachlub w pEystosowa¡ych opakowaniach
wykonanychz mateialów odpomychna dzialanie skladników umieszczonychw nich
odpadów, w sposób zabezpieczaj4cyprzed rxzkodzeniem lub przemieszczeniemsiq
opakowan w tuakcie transpofu i uniemozliwiaj4cym niekontrolowa¡e rozproszenie
odpadów.

4. SrodK tansportu odpadów niebezpiecznychpowinny posiadaé badania technicarc
do przewozutowarów niebezpiecznych,a
przewid¡vane dla pojazdów przystosowanych
kierowcy - zaéwiadczenia o pzeszkoleniu w zakesie p¿ewo¿enia towa¡ów
niebezpiecznych,

5 . Tmnspofi odpadówniebezpiecznychbqdzieodbywal sig w sposóbzgodny z przepisami

okrcslon]'mi w rozporz4dzeniuMinistra Inftastruktury z dna 79 gnrdnia 2002 r. w
sprawie zakesu i sposobu stosowaniaprzepisów o przewozie drogowlm towarów
(Dz U. Nr 236, poz 1986)
do tansportu odpadówniebezpiecznych
niebezpiecznych
umowy ADR.

6. Transport odpadów innych ni2 niebezpiecznepowinien odbl'rvaó siQ w sposób
zapewniaj4cyracjonalnewyko¡zystanie6¡odkówtranspo¡tui niepowoduj4cyzag¡ozei ani
uci4zliwoócidta érodowiska.

Odpady o kodach [:cr xx 99] wi¡ny kazdorazowoposiadaóokeSlenie ¡odzaj¡r i skladu
chemicznego.
8. Kierowcy winni byó rryposa2eniw inst¡ukcjQpostqpowaniana w)?adek ewentualnych
awa¡ii lub pozaruoraz w odpowiednisprzQtdo ich usuwada'
III.

Niniejszqdecyzjqwydajesigna czasoz'uczonytj dodnia31 maja2018r'

Uzasadnienie
Wnioskie¡n z dnia 21 kwietnia bt PtezesZarz4dt Spólki TWK-ZAG Sp z o o z
qydanie zezrvoleniana prowadzenie
siedzib4w Woli Laskiej 71, gmina tr-ask,zwócil siq o
dzialah;éci w zakesie transportu wymie[ionych we wniosku odpadów Do wniosku
potrzeby
dol4czonoZa3wiadczenieNr 0200216StarostyLaskiego na przewozydrogowena
Zgierskiego
wlasneoraz polisq OC. W zwiq¡ku z posiadaniemprzez SpólkQdecyzji-Starosty
w
dzialalnoÉci
na prowadzenie
z afia zq.oi.zooi t. znak:os.t64540-l0 12004zezwalajqcej
7645-o-19108
OS
zakesie t¡ansportuodpadów, pismem z dnia 15052008 r' znak:
Wnioskodawcqo konieczno$ciwyst4lienia do SiarostyZgierskiegoo
poinformowanó
'wygaszenie
w/w decyzji oru uzupelnieniawnioskupoprzezuniesienie oplaty skarbowej W
aíii tS ma;u 2008 r. uiszczonooplatQskarbowanatomiastw dniu 19 czelwca2008 r.
decyzjQSta¡osty
przedstawicielTWK-ZAG Sp. z o.o. przedlozyl uprawomocniona.
Zgierskiego.
Zgodne z wnioskiem Wnioskodawca posiada mozliwoéci tech¡iczne (Srcdki
transpornri i organizacyjne pozwalajqce nalezycie wykonlwaó dzialalnoÉów zakesie
niniejszej
t -rpo.to oapua-O*.W 2wiqzku z poryzszym' przy ptzestrzegarrirr
.wamnków
na ich
polegaj4ca
decy2li oraz- ptzepisów usta\ T o odpadach gospodarkaodpadami
transporcienie bqdzie slwaúala zagtozeniaüa irodowiska'
JednoczeÉnieprzypominam o obowi4zku prowadzenia iloéciowej i jakoéciowej
ewidencji odpadówzgodniez art. 36 wyzej cltowanej ustawyo odpadach'
u senrencji
pod uwagqorzeczonojak
Bior4cpowyTsze
Od niniejszejdecyzjisfuZystroniep¡awowniesieniaodwolaniado Samorzqdowego
StarostyLaskiegow teminie 14 dni
KolegiumOdwoláwágo w Sieradzuza poérednictwem
decYzji
od da() otlz),rnania
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