Dzięki specjalistycznym pojazdom oraz załodze o wysokich kwalifikacjach i dużym
doświadczeniu, mamy możliwość elastycznego dostosowania się do Państwa potrzeb w
zakresie transportu oraz odbioru odpadów. Naszym Klientom zapewniamy:
•
•
•
•
•
•
•
•

regularne terminowe odbiory własnym transportem,
posiadamy pozwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi ustawami
profesjonalną flotę samochodów dostawczych i ciężarowych
pomoc przy załadunku i rozładunku
fachową i profesjonalną obsługę ,
odbiór odpadów poprodukcyjnych,
odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych.
możliwość negocjacji cen.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie firmy produkcyjne i wytwórcze :
Na usługę transportową składa się przewóz, jak i odbiór odpadów.
Jeśli są Państwo zainteresowani oferowanymi przez nas usługami, zachęcamy do kontaktu z nami
Podstawa Prawna:
Art. 24. 1. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska
oraz bezpieczeństwa i życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości
chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować
odpady, w tym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
2. Transport odadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy
transporcie towarów niebezpiecznych.
3. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady
wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza
odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.
4. Transportujący odpady wykonujący usługe transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć
odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów, o którym mowa
w ust. 3
5. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza indywidualny numer
rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach związanych z tą usługą.
6. Środki transportu odpadów są oznakowane w sposób zgodny z przepisami wydanymi na
podstawie ust. 7.
7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
transportu określi, w drodze rozporzadznia, szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w
tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu,
biorąc pod uwagę właściwości odpadów i ich wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo życia i
zdrowia ludzi.

