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Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów,
które posiadacz odpadów mo˝e przekazywaç osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieb´dà-
cym przedsi´biorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527) za∏àcznik otrzymu-
je brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 19 grudnia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo˝e przekazywaç
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieb´dàcym przedsi´biorcami, oraz dopuszczalnych metod

ich odzysku

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r.
Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 19 grudnia 2008 r. (poz. 1614) 

LISTA RODZAJÓW ODPADÓW, KTÓRE POSIADACZ ODPADÓW MO˚E PRZEKAZYWAå 
OSOBOM FIZYCZNYM LUB JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM NIEB¢DÑCYM PRZEDSI¢BIORCAMI, 

ORAZ DOPUSZCZALNYCH METOD ICH ODZYSKU



Dziennik Ustaw Nr 235 — 13547 — Poz. 1614



Dziennik Ustaw Nr 235 — 13548 — Poz. 1614



Dziennik Ustaw Nr 235 — 13549 — Poz. 1614



Dziennik Ustaw Nr 235 — 13550 — Poz. 1614



Dziennik Ustaw Nr 235 — 13551 — Poz. 1614



Dziennik Ustaw Nr 235 — 13552 — Poz. 1614



Dziennik Ustaw Nr 235 — 13553 — Poz. 1614

ObjaÊnienia:
1) Zgodnie z za∏àcznikiem do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów

(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
2) Zgodnie z za∏àcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88,

poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464).
3) W przypadku wykorzystywania odpadów pochodzenia zwierz´cego dzia∏ania te powinny uwzgl´dniaç równie˝ wymaga-

nia okreÊlone przepisami weterynaryjnymi, a w szczególnoÊci przepisy rozporzàdzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 paêdziernika 2002 r. ustanawiajàcego przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych
pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z póên. zm.).
W przypadku zwierzàt doÊwiadczalnych skarmianie ich odpadami pochodzenia zwierz´cego jest dopuszczalne pod wa-
runkiem, ˝e zw∏oki tych zwierzàt sà traktowane jako materia∏ kategorii 1 w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia (WE)
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

4) Zgodnie z zasadami wynikajàcymi z przepisów rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie materia∏ów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 24).

5) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 899).
6) ex — poprzedzenie literami „ex” oznacza, ˝e dany kod obejmuje odpady okreÊlone w kolumnie trzeciej za∏àcznika do roz-

porzàdzenia, wyodr´bnione z rodzaju odpadu okreÊlonego w za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia
27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

7) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033).
8) Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U.

Nr 228, poz. 1685).
9) Zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania

niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765).
10) Zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonujàcego rozporzàdzenie

(WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i pro-
duktów pochodnych mleka, okreÊlonych jako surowiec kategorii 3 w tym rozporzàdzeniu (Dz. Urz. WE L 016
z 20.01.2005).


