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Poz. 832

832
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 12 czerwca 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do sk∏adowania
na sk∏adowisku odpadów danego typu2)
Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
i Nr 88, poz. 587) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186,
poz. 1553 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 264) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wskazanie odpadów, dla których podstawowà
charakterystyk´ sporzàdza si´ bez przeprowadzenia badaƒ i testów zgodnoÊci.”;
2) w § 3 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Podstawowa charakterystyka sporzàdzana przez
wytwórc´ lub posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie tymi odpadami,
a w przypadku odpadów komunalnych — przez
prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, o którym mowa w ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), zawiera:”;
3) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podstawowà charakterystyk´ bez przeprowadzenia badaƒ, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1 lit. h, sporzàdza si´ dla odpadów:
———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).
2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17 listopada 2006 r. pod numerem
2006/0610/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597). Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà
postanowienia decyzji Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiajàcej kryteria i procedury przyj´cia
odpadów na sk∏adowiska, na podstawie art. 16 i za∏àcznika II do dyrektywy 1999/31/WE w zakresie kryteriów i procedur dopuszczania odpadów na powierzchniowe sk∏adowiska odpadów (Dz. Urz. UE L 11 z 16.01.2003, str. 27; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314).

1) oboj´tnych okreÊlonych w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia;
2) dla których wszelkie informacje niezb´dne do sporzàdzenia podstawowej charakterystyki sà znane i uzasadnione, zgodnie
z wymaganiami dotyczàcymi sk∏adowania odpadów, okreÊlonymi w wymaganych prawem decyzjach w∏aÊciwych organów;
3) dla których wykonywanie badaƒ jest niepraktyczne lub dla których testy zgodnoÊci nie mogà zostaç wykonane ze wzgl´dów technicznych lub w∏aÊciwe metody
badaƒ poszczególnych kryteriów dopuszczania, o których mowa w § 10, sà niedost´pne;
4) komunalnych.”,
b) uchyla si´ ust. 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
odpady mogà byç dopuszczone do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów danego typu, je˝eli wytwórca lub posiadacz odpadów
odpowiedzialny za ich zagospodarowanie
przeka˝e informacje w tym zakresie zarzàdzajàcemu sk∏adowiskiem.”;
4) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Testu zgodnoÊci nie wykonuje si´ dla odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2.”;
5) w § 8 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Próbek nie pobiera si´ dla odpadów, dla których nie przeprowadza si´ badaƒ i testów
zgodnoÊci.”;
6) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kryteria dopuszczania odpadów niebezpiecznych do sk∏adowania na sk∏adowisku
odpadów niebezpiecznych sà okreÊlone
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1d w brzmieniu:
„1a. Kryteria dopuszczania odpadów oboj´tnych do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów oboj´tnych sà okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.
1b. Kryteria dopuszczania odpadów innych ni˝
niebezpieczne i oboj´tne, które nie stano-
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wià odpadów komunalnych, do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów innych ni˝
niebezpieczne i oboj´tne sà okreÊlone
w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
1c. Kryteria dopuszczania odpadów o kodach
19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz
z grupy 20 do sk∏adowania na sk∏adowisku
odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne sà okreÊlone w za∏àczniku nr 4a do
rozporzàdzenia.
1d. Kryteria dopuszczania sta∏ych, niewchodzàcych w reakcje, odpadów powsta∏ych
po przetworzeniu odpadów niebezpiecznych do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne
sà okreÊlone w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.”,
c) uchyla si´ ust. 2;
7) tytu∏ za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie:
„Odpady oboj´tne, dla których podstawowà charakterystyk´ sporzàdza si´ bez przeprowadzania
badaƒ, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h”;
8) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:
a) tytu∏ za∏àcznika otrzymuje brzmienie:
„Kryteria dopuszczania odpadów niebezpiecznych do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów
niebezpiecznych”,
b) tytu∏ tabeli „Dopuszczalne graniczne wartoÊci
wymywania” otrzymuje brzmienie: „Graniczne
wartoÊci wymywania”,
c) w tabeli „Graniczne wartoÊci wymywania”
w lp. 17 po wyrazie „(TDS)” dodaje si´ odes∏anie do odnoÊnika „**)” oraz pod tabelà dodaje
si´ objaÊnienie w brzmieniu:
„**) WartoÊci dla sta∏ych zwiàzków rozpuszczonych (TDS) mogà byç stosowane zamiennie
dla wartoÊci siarczanów i chlorków.”,
d) w tabeli „Parametry dodatkowe” w lp. 1 i 2
w kolumnie 3 po wyrazach „10 %” i „6 %” dodaje si´ wyrazy „suchej masy”;
9) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:
a) tytu∏ za∏àcznika otrzymuje brzmienie:
„Kryteria dopuszczania odpadów oboj´tnych
do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów oboj´tnych”,
b) w tabeli „Graniczne wartoÊci wymywania”
w lp. 18 po wyrazie „(TDS)” dodaje si´ odes∏anie do odnoÊnika „**)” oraz pod tabelà dodaje
si´ objaÊnienie w brzmieniu:

Poz. 832
„**) WartoÊci dla sta∏ych zwiàzków rozpuszczonych (TDS) mogà byç stosowane zamiennie
dla wartoÊci siarczanów i chlorków.”,

c) w tabeli „Parametry dodatkowe” tytu∏ kolumny 3 otrzymuje brzmienie: „WartoÊç graniczna
[mg/kg suchej masy]”;
10) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia:
a) tytu∏ za∏àcznika otrzymuje brzmienie:
„Kryteria dopuszczania odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne, które nie stanowià odpadów komunalnych, do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów innych ni˝ niebezpieczne”,
b) w tabeli „Graniczne wartoÊci wymywania”
w lp. 17 po wyrazie „(TDS)” dodaje si´ odes∏anie do odnoÊnika „**)” oraz pod tabelà dodaje
si´ objaÊnienie w brzmieniu:
„**) WartoÊci dla sta∏ych zwiàzków rozpuszczonych (TDS) mogà byç stosowane zamiennie
dla wartoÊci siarczanów i chlorków.”,
c) uchyla si´ tabel´ „Parametry dodatkowe”;
11) po za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia dodaje si´
za∏àcznik nr 4a do rozporzàdzenia w brzmieniu
okreÊlonym w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia;
12) w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia:
a) tytu∏ za∏àcznika otrzymuje brzmienie:
„Kryteria dopuszczania sta∏ych, niewchodzàcych w reakcje, odpadów powsta∏ych po przetworzeniu odpadów niebezpiecznych do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne”,
b) w tabeli „Graniczne wartoÊci wymywania”
w lp. 17 po wyrazie „(TDS)” dodaje si´ odes∏anie do odnoÊnika „**)” oraz pod tabelà dodaje
si´ objaÊnienie w brzmieniu:
„**) WartoÊci dla sta∏ych zwiàzków rozpuszczonych (TDS) mogà byç stosowane zamiennie
dla wartoÊci siarczanów i chlorków.”,
c) w tabeli „Parametry dodatkowe” w lp. 1 w kolumnie 3 po wyrazach „5 %” dodaje si´ wyrazy
„suchej masy”.
§ 2. Dla odpadów oznaczonych kodem 19 08 05,
19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 od dnia
1 stycznia 2013 r. stosuje si´ za∏àcznik nr 4a do
rozporzàdzenia.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: P.G. Woêniak
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Poz. 832
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 12 czerwca 2007 r. (poz. 832)

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW O KODACH 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 ORAZ Z GRUPY 20
DO SK¸ADOWANIA NA SK¸ADOWISKU ODPADÓW INNYCH NI˚ NIEBEZPIECZNE I OBOJ¢TNE
Lp.

Parametr

WartoÊç graniczna

1

2

3

1

Ogólny w´giel organiczny (TOC)

5 % suchej masy

2

Strata przy pra˝eniu (LOI)

8 % suchej masy

3

Ciep∏o spalania

maksimum 6 MJ/kg suchej masy

