4.
5.

6.

7.

8.

9.

wydruki tekstowe
wydruki graficzne 0 intensywnym
zaczernieniu
analiza optyczna wydrukow
testowych
h. w przypadku
pozytywnego
wyniku
testow jakosciowych
- oznaczenie
produktu
odpowiednim
kodem technologicznym,
w przeciwnym
przypadku
- identyfikacja
wady wydruku
oraz wykonanie
czynnosci zmierzajqcych
do usuni~cia usterki
i.
hermetyczne
pakowanie
kasety z tonerem
oraz umieszczenie
jej w opakowaniu
kartonowym
przy uzyciu posrednich
wk~adek ustalajqcych
j.
wyrob gotowy przeznaczony
do powtornego
wprowadzenia
do obrotu.
Odpady
b~dq magazynowane
selektywnie,
w wydzielonych
pomieszczeniach
na
terenie przy ul. O~ugosza 2-6, we Wrodawiu.
Odpady
pozosta~e
po procesie
odzysku
nalezy
przekazywac
wy~qcznie
firmom
posiadajqcym
zezwolenie
na prowadzenie
dzia~alnosci w zakresie transportu
zgodnie z
art. 28. ust. 1 ustawy 0 odpadach
oraz odzysku i unieszkodliwiania
odpadow zgodnie
z art. 26 ust. 1 ustawy 0 odpadach.
Na podstawie
art.
36 ust.
1 ustawy
0 odpadach
nalezy
prowadzic
ilosciowq
i jakosciowq
ewidencj~
odpadow oraz wype~niac obowiqzki
okreslone
wart.
37 w/w
ustawy.
Pracownikom
majqcym
kontakt z odpadami
nalezy zapewnic higieniczne
i bezpieczne
warunki pracy zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26
wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych
przepisow
bezpieczenstwa
i higieny pracy (t.j.
Oz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).
Nalezy przestrzegac
przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r.
Prawo
ochrony
srodowiska
(t.j. Oz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
ustawy 0 odpadach
oraz
ustawy z dnia 13 kwietnia
2007r. 0 zapobieganiu
szkodom w srodowisku
i ich
naprawie
(Oz. U. z 2007r. Nr 75, poz. 493 ze zmianami).
Nalezy informowac
organ wydajqcy
zezwolenie
0 wszelkich
zmianach
dotyczqcych
prowadzonej
dzia~alnosci,
a w szczegolnosci
zmianie
nazwy i siedziby
firmy
lub
zaprzestaniu
prowadzenia
dzia~alnosci obj~tej niniejszym
zezwoleniem
przed up~ywem
terminu jego waznosci.

III. Zezwolic

przedsi~biorcy
prowadzqcemu
dzia~alnosc pn. Katarzyna
Mazur "eMprofit",
ul. O~ugosza
2-6,
51-162
Wrodaw,
na prowadzenie
dzia~alnosci
w zakresie
transportu
odpadow innych niz niebezpieczne.

1.

Odpady

inne niz niebezpieczne

przewidziane

Opis odpadu

Kod odpadu
0803

2.

3.

4.

5.

18

do transportu:

Odpadowy

toner

drukarski

1602 14

Zuzyte

1602 16

Elementy
usuni~te
w 1602 15

urzqdzenia

inny niz wymieniony

inne niz wymienione
z

zuzytych

w 08 03 17

w 16 02 09 do 16 02 13
urzqdzen

. inne

niz

wymienione

Oznaczenie
miejsca prowadzenia
dzia~alnosci:
miejscem
prowadzenia
dzia~alnosci
w zakresie
transportu
odpadow
jest teren
ca~ego kraju.
Odpady b~dq przewozone
nast~pujqcymi
srodkami transportu:
samochod osobowy Mercedes-Benz
0 nr rej. OW 513EV
samochod ci~zarowy
Renault Kangoo 0 nr rej. OW 44297
Transport
odpadow
odbywac
si~ b~dzie odpowiednio
przystosowanym
sprz~tem
transportowym
okreslony
we wniosku
uniemozliwiajqcym
zanieczyszczenie
tras
przejazdu
i za~adunku.
Pracownikom
majqcym
kontakt z odpadami
nalezy zapewnic higieniczne
i bezpieczne
warunki
pracy zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
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