
starosta Pias€c4ński

o odladach loz U zm ) § ] lożponądżenia Mnsta
ślodołśla: dia 9 aludia 2014
?ł14l. Ń: ]*łdEad
ochlory ślodowska

ofukam
l, woagm dsryi9 Nl 21 5/20ffi slłosly

l, żnak ŚBL-7623łl9/05 zmenoną dryią
Nr 122l2oo9 sblośly Pseqńsk @o ż dna 2, Neha 2009l, znak śFL-
7623/14109. żżWo o]ącq Acsncii ocnloiy Ś@dofrsk . EKoPAFK'A. M/ina,
A. osik, sp&8 Jsłna ł P*.d
FEGoN 0]3]7636] kióla żmienła nl@ na AoaE]a oclrrcry Ślód@sia

P sia@el s,J., na pląad€nie dz ała nośc W żakog 6

Decyzia Nr 16/20'15

Aodnc]a ochlory Ś,ldNiśka EKOPARK P slanoel
scżnis, pay ul, ok!]ck69o 4. 05 5óo



2. Fodżaje odpadó* p?fu&aryó do zbierańa olaż mia]§ca i §@śób
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bedąnadaluąca zaśady:
. meŃ.a mao@ynowan a

mieBć!: na pojemn k!
tankopojamn ku ł ha i ńao9nower

lW lym §żamy osady] bądą odbie,aie lyko
B śoec]a ńty.żiy.h lankopoigma]ka

adóW prnnyćl] Boo§.roie bądą
, so,beity do naly.hm ado*d

. odpady qpka (ń i. pyły) iiakcra 8kka maOałnowane bĘdą

Bąk*ej ośc W ż8mybny.h

po]gmnikach bdżkach,

kłgsy soe, ł9cołodory zańe6]ące
wlącżńe s 9pecp isvcznych



Fjemn kach W ryd!óLoiym, o-akołaiyń miej§ć! rcWnątz ha|

maoąnołe]. miejsce
w sórbdily do nalychm adad neutaiżc] dłd uanych

ab§olbujące mylkżu]ące ewenluali6,

odpaą, lló6 że łżoedu na ś{6]

snuac]ach * amykaiy.h poremnkach.

becżbch lub bnloooiemnkach,
lypumak!aillai
b6lowań. pźy uży. ! slacioiańy.h lrelołn c

nebełeżne o d!żej

4, M6loó żble@ia odFdó*
a) odpady Ędą żb 6ran6 9ek§ane,
b) odpady odsblańe od wMólcow

ewiderc]onołaie olaż k6rcłai6
do Wżnaćżóneoo m a]s.a ch maoazFoMi a

c ) od pady będą orcń adżone dó cż§u użb 6lan,a padii uża sadniająoer

5, D.c1żę Wdalo 9]ą m e§ dM@ory do dda 19 3'.Dia 2026 l,

uzasadni§ni6

]5 slycżnia 20]5l, śpółka Aoencia odhloiy Ślodow6ka EKoPAFK P, slanc.l

Wagene &ćńr M ł5r2o05 slalosly
2005 l, żnak ŚRL-7623/119/05.

żmeioneid{Eą Nl122/2oo9 slarcsry Paś.cżyńskieoo ż dna 21 kwielnia

3. Mi.l§.. @.d&nia d ałalnośc W 4krois żbi.ńnla odNde:



2oo9 l żnak ŚRl-7623]aa/o9, żeżWas]ącg A9sną oc ony ślódow3ka
09k spółka Jawia w Paśe.żie plł ! eei

ok! c(doo 1. i!me, FEOoN 0]317636] klóla żmenla nźWą ia A93i.]a
oćhlo^y sodow9ka EXoPAFK A s6Alo P slailal s J na ploładżana

tańśoo(! odp!dó9, W cżqŚ. doly.żą..i

ośład.Ż}lażaposada

słona los ada ółn eż sDecb dycżny §ożel

soólka ie zameź

Ę,cż3co i ony.h ł (l..fi odpadd

żńa.żq.o oddżaDwać na yodoł*o (Dż

ż póź. żm ) W ż9 ążk! z Dowżry
ololicżnos., o łórych h' ńowa w

oran.ą adń i nla.y]na
Puesmyc(e9o Ż.olńsreoo, chy ekowską

L]chłalą Fady MieB| ąr * P ase.żi a
o]2l (Dż Lrż Wor

26 kwaha 20'2l l,lelen, na hóry
l3]29, ,3/3,, ]3]]3 olaż 13/l2. ob
pdÓżonyJał9ob9aze!óanslyiz
!sł!oinelcąrweGymbo lP-s/U) wobradeu raiŚycżnym ]P s]U oan



od@ławeoo W Wą9Me za moń

adm ista.lineio. oze.zoio ]ak
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