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DECYZJA
Na podŚawie 3n 23 Un l' uŚ 2' ust j pkl2). usl.4,lsl' 5 iDst ó ustałf z dnia 27
kNietni5200l r o odpadach(D7,U f 2007r NI j9. poz 25l z późn'zm') orazna podstawicań
l04usaw 2 dnia 14czerrca l9ó0I . KodeksposlępołmiaadńiniŚracyjneso( Dz' U 72oooi
Nr 98' pof. l07I z późn z|n')' po tozpatŹeniuwnioskuw spiałie łydmia twolenia na
provadzenie dzia]alnościw zaklesi. tansponu odpadó$ p.zedloarcgo prp Pańią JoannęMańę
pń$żdzącądzialalność
]-ewandowską
pod nazwą MART'PoL, ul Lisiny 20' 87.J00 Rypin.
spigną do ewid€n.ji dzialalnościgospodmcz€j prrz BumislPa Miasta RypnE pod nuńereń
4878/r0.RECON t407025?5

NA PRoWADZENIEDzlAŁALNoŚcI w zAKRl]sIE
TR AN sP oRTU oDP ADó w
Pmi JornńyMrrryL*ando{śki€ j

proładzłc.jdzirłilność
podIDŃą
MART,POL
ul. Lisiny20
87-500Rypin
l, RodzajeodpadówPrewid'wane dÓ taosponu

1) Rod''j. odpldóv lieb.zltieeny.h prżćwidysżne
do ttansponuzosIalywyŚa4gó|nionc w
z ącznikuNr l do nińiejs&jdccy7ji
zalącznikNr1 zwień4l] pofycjiŃdujós odpldówniebezpiecaych
m 9 ponlmelosanych
ż) RodAje odpadórv innych niż ńebąpićcznr prZwidyrvane do tanspodu zÓŚlał'
$}9c2eaólnion€B &|łcznikuN. 2 do ninie.]szo]
de.'z'
Zaląmik N! 2 zawGn 488 pozycjircdzjów odpadówińnrch niż niebczpiecaeńa lo
ponuneŃwanycn
suonacn
|I' obszai Fowadzenia dzia]alnościw załresieaanspoltu odpadów.
Działalność
w za!resie łansporlu odpadów będzieprcwadzonana lcrcDie calego kraju
Ut' sposóbi śrcdkitnmpońuodp.dówniebezpiecaychoBzodpodówinnychniz niebezpi.czne:
r) Śndek tńÓsponu odpadóB .ieb€ 7 'iecznych lub innych niż niebezpieczne
pÓwinien być
odpowiednio przystoswmy' s'ypoŚalżonyi ozoakosany z8odnie 7 ł}mogdli dolyczącymi
przervozu drc8orc8o towa!óP ni.bezpiecaych lub innych liż n]ebezpiecae i stosownjedo
polzeb plzesożonycb odpadów niebezpisaych lub inńych niżniebczp'eczne'
2) odpadynieb€ 7 ,iecznelub inneniżniebezpieczne
nlleżytanspońowaćodpołiednio pa*owane

78odnie 2 zŚadmi okJeśIonymiw pŹepisach o tresporcie lowrów niebefpićcznych lub
innych niż niebąpirczne. między imyni w sposób zabezpiecujący pŹcd rcfpńsćni€m'
Zniesfdiem poszcz€gólnych odajów odpadów i pŹedGtanien się odpadów do środowista
podcas tENporlu ol' podcas cfyMoś.i aladunko*7ch i ofładuŃo}'ych
.) opakowania Ślużące do prćwozu odpadół powinńy odPowiadać pifepisn
tEnsPortutowa.óa niebąpiecznychlub innychniżnićoęZplścnc

dolyczącyn

'r) odpady niebezpieche. dla któIycb przphy Ó tmnsPorcie rorvanjw ńiebezpi€cfnych nie
okeślają sposobu pakownia, mleży transpońować w slosownvch oDakowaniach lub
pojcmnik&h lńnspońosTch odpońych M dzia]ańie sk]adników umie9ceny.h w nicb
odpadów, posi.dających 9czelÓe amknięcie Abezpiecżaj+e przd pżypadko}'fn
io7,oszeniem' znieszńleh pos.zesólnyclr rcdajów odpadów i prudostanień się odpadów
do ślodowiskapodcas fabspońu oru Podczs czymościfaladunkotr'ychi rozladunlowch'
5) Trmspoń odrEdów nieb€zpisznych lub imych niż ńieb€zpi@ae powinien odbywaćsię w tati
sposób. aby nie naslą]ilÓ otwatiĆ lub uszkodznie opa}owańlub pojmników i łydostanie się
6) PoszagóIn€ opakowia iub pojeńniki z odpadani niebezpiecayni |ub innynri niz
nicbezpiezne powinny być uł ułożonem śrcdkulfu3ponu. aby ąpewnić ich slabilność
podcas tanslońu (nie anie.ialy polornia zańMo w stosunkudo sicbie jak i do pojudu onz
nie byly narażon€ na larcie. slrzĄsy! pŹewBcanie się i wypadnięcief pojazdu)
?) Tfuspoń odPadów odbywdćsię będzie w sposób niepouodujący agrcżeń ani uciąż|ircścid]a
8) Pogczegó|ńĆ opakowmia lub pojemniki z odpadaminiebezpiecaymi lub ińnyńi niż
fuebe2piecznepowinÓy być odpowiednio oaalowane v sposób unożliwiający idenlyfikację
zawańoś.i opakołania oru zgÓdrie r wyhaganiahi dolyczącyni pŹ€woal odpadów
nieb€zpiecfnycb o8z odp.dów innych niżniebezpi€c2lc.
9) Plzed zaladunki€n Ódpadów ńależysprawdzić czysloś.pojafdu' ze słtyni ]adunkow€j na|eży
bezwględnie u9unąć Bfyslkie
PEdmioly, któE noglyby spowodowć uszkodzenie
pojemników
opakoMń h|b
lo)Podcżs prac zaladunko*ych należy sprawdzać ste opakowń
nadawa odDadów
niebezpiŃznycn nie opakoqal odpadów st słaścił! spo&jb, odpady
'eżeli
te na|eżyodpowi€dnio
!r) JeżeliPodcas respońu odpEdy wydoslaly Śię f opakowań lub Pojemnikóq odpady re mlży
nlczwlocznie 6uąć u skŹyni |aduńłowej. zachoqiąc odpowiednie środki ostrcżności.
utieś.ić N oddzielnych, odpowiedniĆh opakowMia€b i prakeać do odzysłu lub
uńieŚztodliwienia'Pojed ijego v}posaż€ n ie Doleżydok]adnie
ocf,ś.ić.o jeili ajd'e |a]Q
polrzeba pojazd ml€ży rówÓież odkazić lub ?nezynf.tować, wszyslkie inne odpady
prZwożone ł tym poicdzie powińńy być Śpńwdzone pod kąlĆm esenlualneso
fńiecżys-re.i9 odpad.ni.tlóre wyddsIały
się z opakowań|ubpoienjniłów
12) KieÓwca pojafdu pr&wożąceco o<lpadyni€b€zpiecm€
powinien ńi€ć ukońcrcny. j€ż.Ii jesl
qhaganą kurs dolgt.lĆ'iący dla kjerołców pu wozącychlowary niebezpi€cac

l3)W czsie przewozu odpadów oi€ b ezpiecznych kierowca Fłinim
dokuńćnty wyma8aneFz} pĘetvozje lowów n'ebczpiec?uych

posiadaćMzyslkie

Iv Natazuje się pże$rzegania zsad postępowani.7 odpadani w sposób. zpcwniający ocltonę
fycia i zdlowia ludzi olaz och.ońę śiodowiska
V w9elkie ?miany pGtanowió niniejs.j decyzj' Wnny być uz8adnianeZ stabslą RĘińs*im'
vI' lńne łarunki prtŹdzenia dziala|noś.iw zalEsie lransponu odpadós:
rv zakresietr'nspolll odpadóv jesl obołiązan'Ydostaezyó l.
l) Powadzący dzialalność
dpady do posiadmzoodpadó\ któ.y zost.l hu \Yskefuly pŹez zlecającelo uslu8ę,
ż) Prcwadzący działalność
B ukFsie tBnspońu odpadów jest obowiązmy do prcwadfenia
ryid€ncji Ódpadów s postaci kańy puekabia odpadów zgodnie z za]ącznikiem fu 4
Rożporżądhia Minista smdoNiska z dnia 4 lut.go 2006 i N sprawi. wbów
dokum€nlós' s|osovanych @ pÓ@hy cwidencji odFdów (Dz' U. Nr ]0 poz 2 ] ]).
vll.

T.rbin obowiłz]łl.i! dccyzji

zezwoleniena prcwadzenied'ała|rościw fakEsie tmspónu odpadóq wydanejes! ńa cas
oznaczony do dnir 2l turego2020 i
UZ ASAD NIENIE
pod ńawą MAR|'PoL.
Pani.I@m Mana Levandowska powadząca dzialalność
ul' L'siny 20. 8'.500 RĘin. uisana do ewidencjidzialalno$i sosPodarczeiplzez Bumi$rza
Miasla Rypinapod nmerem 4878/10,(REGoN ]40702575).
Mioskie|n z dnia l5 lut€ g o 2010.
wyslą]iła do lut' oqanu o sydańie &zuolenia m prowadfenie dzialllności w akćsie tńnspońu
orzecrenie awdle 9 nihńjgej decyzji spelnia{'yńarańh okEś|on.w ań' 28 ust,5
Ustawyz dnia27 kwielnia200] I o odpad.ch( Df U' f 2007. NI ]9. poz' 2jl z późnzm')'
Mając m wzgIędzie ap€Mienie
wlaści{€go poslęPownia z odpadanri uieb€zpiŃznyńi
ońz odpadamiinnymi niż .i€bezpiecme w fujach pb*zdz€nia 'lzia]alnościw fakEsie tldspod!
odpadów.kiefując się potzbą acbowania ł1magań ochrcny zdrołia ludzi i ochrony śodowiska.
opiedjąc się ńa pżytezonych pżepismh. olzeczońo]ak w smlencji dccyzji
P OUCZ ENIE
od niliejsrcj decyzjisluż' s'lrnie prawozlożeniaodwolaniadÓ sanoŹądowegok|e3iunl
odwol.wcze8o w€ włoclawku. a Fłednic|wen sldoŚy Rypińsłiego. w t€mińie 14 dni od daly
Niniejge z.z$olenie M prcwadzenie działalnościR złrcsie tEuspońu odpdów ńoże
@stać co|nięle bez odsztodowlia w puypadku dzi'łania niezgodnie z niniejszyn zeeolenien

odpadlch(Dz U z
lub s oŹWadkunm*mja p@pEów @*} / dn|a27 kwifula 2ool r o
t
p.otdmia działalno*l
2oo7Nl ];, pe' 25l f póa' m'). w tymm'ęda innym|s PŹ}TadLu
cofnięcie @Ml6E
akEsie zbi@ia (naBey'owoia) odp.dół bż *!ńaradego zŹwolenia
spoqoduje wstrz'Mie

df ialalnościobjęt.j lyn.zędotmEn.
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MART.POL

ul. Lidny 20
87-500Rlpin

Kopi. orżmuial
l ' MaŃfol.! wojewódawa Klja*ko.PońoBkiego
2' Bmi9trz Miaś! Rypjna
87-500Rypin
3' KujaMto.PorcFki voj*ódzki InsP€ho. ocbony sŃdoviska
D.l.8atń st M@Łvku
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