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odp.wńdda. Da |i.zne pisliM ol.f c'rui|c doly.7ące defini.ji inłl|tji

w konlekś.ie koni{7ności u7-yskania pozło]clia nł wylw{Panie odPddów w Złiązku

, cksp|o &ją i!$lacji lad, lB0 a uśa$y Zdnia 27 kliclni! 2m| l. Prało ochrc'y śfudovilkł

(Dz U z 2003 r , Nr 25. poz' |50' 7 późn ,fi')' pżlds.wi]nj ilsłp'ljĄ.c sGnoyńko'

zeod . z dcf ini.ją insh]rcji ?Źłanej Ń an' 3 pk 6) stawy z dnia 27 kvichil 200l i''

Pmło o.h1ony śodowfk. @zU Z 2003 .' Nl 25. poz' l50' z Póżl' ?m')' zwanej dalej Poś.

o smjomn. u'4d,fnie rchDicne.

b),!5pól secjolamych U.adań tchnichy.h powiąznych tchno|ogicnie. do lóryĆh 'ylulcń

Pmłnym dysponuje len 9m podmiot i położońych m lercnic jcdnego 7lk]dq

.  F ' ' do+| '  PĘdeo  Użdr r  i ń  ' Ą \ t r . 7 ry . i l . i . ' t f ' poŁmi '

któ.yĆh ckśplo a.ja możc spowodołać cnlhję

N olniaŚ cn sja adalł zdcfi.ioł&ne na(ępują.o (.n' 3 u( a Poś): *pmładam

bezpośEdnio lub pośEdnio' v wylikU d?ńłahÓści .Zło*ickł' do pow]e''.. sody' g|eby IUb zieńi:

b).ńłsic'bkicjikcicp|o. halai wibncje IUb Poh.|ck1ńd[EnctyĆznc:
Ć) hd9sie 'ozuNiesię prztodŹwiękioĆ4{Ót|il6ś.iłchod 16 gzdo 16 o00 H7,

w śłielLe po*y'tzgo. tr cży po pic$Mc auwlzyć' ż w krŻdyń plzyp'dku kłi|i|ikacja

u.ządeń ]lko in{llcji powinna byó rczparywxna indyłiduaInic' z uw4lłdnieniem sanl

f*9czneeo. *fląc7nic w pŹyFdla dysponoła'ir dok|idlą 9iodfą nl lc|Ml uęądzcń nqdujących

się na leRnic obickfu' ł tym eńiśji pfuz ńic povodowany.h oĘ. pmDelibłńia lcj łiodzy

w oparciu o dcliii.ję iful łcji'

rxnoszq. sĘ do ]i.aych fipyl.ń czy szpibl sbnołi injblację v DŹuńieńiu Poś'

upr4l'nig infomuję. że zńniem D{)inamentu cosPodarki odpadami' sfpik] nis ł.novi ri!.lL'

śacjonlnych u':idEń powią7.'ych z soĘ lshnÓ|osjchie. a jcao dzhłalnoś!. pole8a n3

śłiadczniu uslug p'-y wykoP'imiu określonych ur4dzeń' iie aś e poladzf,iu pGesu

pmdlkcyjnego c,,y prctwórc4go. { pżyp{dku którcgo możm by bylÓ ńówić o po*iąaniu

tchno]qiczny za'em szpihl nig $anołi inśalacjj, jednakd ńi. ńo,nĄ wykluzyi, ź! m jÓAÓ

l.rcnie bgd7ic ,nłjdoł!ó ŚĘ łrcjomme uEądzni. lehni.ac' kóreeo .kŚPhta.F n'of
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po{o']o{t enlisjeodp ół niebezpicczlydl w i|oś.i połyżtj L Me mzii! |Ub odprdów ]nny.h niŹ

tr(bo4icĆZac Powyżej 5 |'lg odFdów '..zlić (jp kotłownił ĆZy lcŻ spilmlia odpadóv

trebe,picczdych lub u7d7.'i. RTo) wówa\ w p'ypidku ckśp|o .cjj in9.|a.j] (li6bjęl.j

konicĆ7,oś.ił n7yŚki|lił pofwoknia ,nleg.owaDĘo)' w wyn*n klórcj wyl'lPłtrc 9l odpldy

nilbezpiclł. iodpady i.ne nLż nfb.łi..7n.. fla|łNntrić s\|q7ańych wy'j iloś.iodpadół

dh co mjwyż.j jcdN8o f tycl] typów odpldów po|oduje kooiązność uxys|ł|li. p.zwo|cnia

nr łytł!!m]c odpldów' kó ob.jńujc oba iypy odpadół' równiĆż ten, d|. któr.go podmy

powyŹtj pńl n€ 7o$al p@kfubtry:

|) w w]'niku cLsP|od]cjii'EM|a.jisytwiŹłMrąod'łdy nicb.7piccfne w iLości powyżćj

] M3 ro.7iic ÓńZ odpady itrrc niż dcb.7pi@znc v ości pon'z.j 5 (ys' Mg odpadów . *ó*cas

v pofwolenń' ni|eŹ,y awE.ć z$ółoo romEcjp o odpld.ch 'ieb€zpis'n)th jak i o odpadTb

2) w wyniku eŁ\p|o4rcj łNk|a.ji wyl*łraie sĄ odp.dy ńicb.Zpidhe w ilośc] poni'.j

I Mg rc.hieofu odpady i'nc niż niebć7piEczE w i|ościpołyżcj 5lys' Mg- wówcal ina|ogicznt
jnk ł pkl l. w Pozwo|ciiu nakży awPeć fmówno infom'!.ję o odp.d.ch tr]cb.zp icchych ja k i

oodpa'lrch iiny.h nirniebezpieczne,

3] w wy.ih eksp|olacj i i'x'!|ic] i *ylłurDe są odPady cbczphcznc ł i|oś.ipowyćj

] Mg ocaic om7 odpidy inn. ńiż niobczpiecfle w i|ości poq'.j 5 Lyr M3 - wów.as

v poNo|cn'U na|eżł 7iwP.ó arółm iofonn.cje o odpnd{ch ńi.hefpjecfnych jlk i

o odpldich inny.h niż nicbczpiccm'

7ĄLna.7:,ć przy |yn nldy. że pa7*!|c|ic nl *'ylwt7f,!]! odp&lół' 7gpdnic Z rn' l3oa

Poś obqmuje rv|ko i łvl'cbic odoidv dowśliicc w fybfku Zc|sDLulacia i.sk|&ii'

^nl|ogic,niĆ do p.4d!!łiongj 'owyżcj sy|uicji. MLgż'y ńwnieŻ (Zńlć' ż. ł *ięksbścr
przyPadków waun smoĆhołovy nie sbnowi inŚl|a.ji, przy c,''] nie moŹnł łykluczyć. ,!

ń. jllo lerenie bldzic nojdo*{ó s]| {acjoMm rĄdEn]e |ech.icznc. powodujłe cmisję. które
będ7ićtFlIiić p'!sl!nki ińŚalacji

P'łkładotrymi is1drcji do ugospodarcwania odPadów 'nogł być: sp!|n6i' odpadów'

sł]idołisłn odp''lów, trŃchlni.Źno.bio|Ógiczna ińśb|a.ja do prćlwauinia fmiesanFh odp.dów

koń|ń|'|nych' @ńołnic odFdów .7ł lcŻ shcjc dcńoilłżtr poja,nół łycofJnych z e|śp|ortcji.

7 pgvnoś.]ą inśaldą ( o crłoić) nie będą: ypih|. ucahia''].dńo*h 
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ja.ja dia|iz.

wllgj{ Mmehodo\')'. kana|y napjlłc7.. nr4uyny. c7ł, cż kuchi]c' Nic mżnajednak puy tyń

wyk]uc,'ć. 2€ n! lcrcnig sfpi'!|r c,,}, leż w s1a'U Ędzf zmjdoł.ło się shcjonłfro ur4dzcnic

lechnjczne. powo'lując. enisje. hó8 Ędzd spelniać p'edanki iofulłji
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