
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE CRONIMET PL 

Serdecznie witamy w CRONIMET PL Sp. z o.o. W celu uniknięcia nieporozumień chcielibyśmy 
przedstawić zasady obowiązujące na naszym terenie: 

1. Pojazdy wjeżdżające na nasz teren powinny być sprawne technicznie w stopniu nie 
zagrażającym środowisku 

 

2. W przypadku wystąpienia awarii mogącej zanieczyścić teren (np. wyciek oleju) należy 

powiadomić personel firmy. 

3. Zakaz mycia pojazdów i innego sprzętu. 

4. Zakaz zanieczyszczania terenu. 

5. Zakaz spalania odpadów. 

6. Zakaz wylewania jakichkolwiek substancji do wód, gleby lub kanalizacji. 

7. Zakaz wwożenia substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę 

lub glebę. 

8. Złom nie może zawierać przedmiotów niebezpiecznych – wybuchowych, 
łatwopalnych, emitujących niebezpieczne promieniowanie, o działaniu żrącym, 

trującym lub rakotwórczym. Opakowania typu KEG, zbiorniki, skrzynie butle muszą 

być przedziurawione.   
9. Sprzedający wystawia dla każdej partii złomu protokół stwierdzający, że w przesyłce 

nie znajdują się przedmioty niebezpieczne oraz, że złom nie pochodzi z kradzieży. 

 

10. Po terenie można poruszać się pojazdami z maksymalną prędkością 10 km/h zgodnie 
z przepisami prawa o ruchu drogowym i poleceniami personelu. Należy przestrzegać 

wyznaczonych tras ruchu oraz znaków ostrzegawczych. 
 

11. Osoba z zewnątrz przebywa na terenie wyłącznie pod nadzorem pracownika 
wprowadzającego. 

 

12. Każda osoba przebywająca na placu musi posiadać odzież odblaskową oraz kask 
ochronny. 

  
13. Zastrzegamy sobie prawo do kontroli wystawionych przepustek i dowodów 

tożsamości oraz wnoszonych/wwożonych lub wynoszonych/wywożonych materiałów. 

 

14. Zastrzegamy sobie prawo do obsługi poza kolejnością pojazdów firm transportowych 

współpracujących z Cronimet PL Sp. z o.o. 

 

15. Na terenie Cronimet PL Sp. z o.o. obowiązuje całkowity zakaz fotografowania. 

 
16. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pojazdów powstałe w wyniku innych 

czynności niż załadunek, bądź rozładunek. 

 

17. W przypadku uszkodzenia pojazdu na terenie Cronimet PL Sp. z o.o. kierowca jest 

zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracownika obsługującego wagę 
samochodową. 

 

18. Na terenie Cronimet PL Sp. z o.o. obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

 
 

Osoba wchodząca na teren CRONIMET PL Sp. z o.o. jest zobowiązana zapoznać się z powyższymi 
zasadami i podpisać stosowne oświadczenie w rejestrze wejść/wyjść. 

 


