
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r.

Poz. 132

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 stycznia 2015 r.

w sprawie procesu odzysku R102)

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.3)) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki odzysku w procesie odzysku R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca 
korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku.

2. Warunki odzysku w procesie odzysku R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub 
poprawę stanu środowiska i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku są określone w załączniku do rozporzą-
dzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2015 r.4)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 16 października 2014 r. pod numerem 2014/0502/PL, 
zgodnie z § 4 rozporządzenia 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), które wdraża dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę informacji w zakresie norm i przepisów tech-
nicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. 
poz. 87 i 122.

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu od-
zysku R10 (Dz. U. Nr 86, poz. 476), które zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 20 stycznia 2015 r. (poz. 132)

WARUNKI ODZYSKU W PROCESIE ODZYSKU R10 OBRÓBKA NA POWIERZCHNI ZIEMI
PRZYNOSZĄCA KORZYŚCI DLA ROLNICTWA LUB POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA

I RODZAJE ODPADÓW DOPUSZCZONYCH DO TAKIEGO ODZYSKU

Lp. Kod
odpadu1) Rodzaj odpadu1) Warunki odzysku

I. Odpady zawierające wapń

1 2 3 4

1 02 04 02 Nienormatywny węglan 
wapnia oraz kreda 
cukrownicza (wapno 
defekacyjne)

Odpady mogą być stosowane tylko do wapnowania gleb kwaśnych 
i bardzo kwaśnych (o pHKCL poniżej 5,5), przy łącznym spełnieniu 
następujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:

a)  są spełnione wymagania dotyczące dopuszczalnych 
wartości zanieczyszczeń określone odpowiednio dla 
wapna nawozowego i wapna nawozowego zawierające-
go magnez w przepisach wydanych na podstawie art. 10 
pkt 5 i art. 11 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o na-
wozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z późn. 
zm.),

b)  dla odpadów o kodzie ex 06 02 99 i ex 19 02 99 zawar-
tość chlorków jest nie większa niż 3,5 %,

c)  dopuszczalna dawka odpadu została ustalona z uwzględ-
nieniem stopnia zakwaszenia gleby, sposobu jej użytko-
wania, jakości odpadu oraz zaleceń odnośnie do wapno-
wania, a także zasad dobrej praktyki rolniczej, o których 
mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.),

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a)  odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby 

ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości 
gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych nawet przy długotrwałym stosowaniu, w szczegól-
ności nie spowodowało szkody w środowisku w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1789),

b)  odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gle-
by do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią 
wymieszane,

c)  odpady są stosowane na gruntach o dużej przepuszczal-
ności, stanowiących w szczególności piaski luźne i sła-
bogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom 
wód gruntowych znajduje się na głębokości nie mniej-
szej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu, 

d)  odpady są stosowane poza okresem wzrostu i rozwoju 
roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi (czas od siewu albo sadzenia do zbioru)

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 
z późn. zm.).

03 03 09 Odpady szlamu 
wapiennego 
(pokaustyzacyjnego)

ex 06 01 99 Odpad z produkcji 
siarczanu magnezu 
nawozowego

ex 06 02 99 Odpady węglanu wapnia 
i odpady z gaszenia wapna 
palonego

ex 06 03 99 Odpady z fizykochemicznej 
obróbki kamienia 
wapiennego – z przesiewu 
i przepału kamienia 
wapiennego

06 09 04 Poreakcyjne odpady 
związków wapnia inne niż 
wymienione w 06 09 03 
i 06 09 80

ex 06 09 99 Odpad z produkcji 
roztworu ortofosforanów 
z ekstrakcyjnego kwasu 
fosforowego

ex 06 10 99 Odpady z produkcji soli 
azotanowych: saletra 
wapniowa i magnezowa

07 01 80 Wapno pokarbidowe 
niezawierające substancji 
niebezpiecznych (inne niż 
wymienione w 07 01 08)

10 13 04 Odpady z produkcji wapna 
palonego 
i hydratyzowanego

ex 19 02 99 Odpady zawierające węglan 
wapnia pochodzące 
z oczyszczania solanki

19 09 03 Osady z dekarbonizacji 
wody
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1 2 3 4

II. Osady ściekowe

1 02 02 04 Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków

Odpady mogą być stosowane tylko przy łącznym spełnieniu nastę-
pujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:

a)  są spełnione wymagania jak dla komunalnych osadów 
ściekowych, określone w przepisach ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 
z późn. zm.) i w przepisach wydanych na podstawie 
art. 96 ust. 13 tej ustawy,

b)  w przypadku odpadów o kodach 02 02 04, 02 03 05, 
02 04 03 – są spełnione wymagania określone w przepi-
sach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. okreś- 
lającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. 
UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.),

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a)  odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby 

ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości 
gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych nawet przy długotrwałym stosowaniu, w szczegól-
ności nie spowodowało szkody w środowisku w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

b)  odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gle-
by do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią 
wymieszane

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

02 03 05 Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków

02 04 03 Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków

02 05 02 Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków

02 06 03 Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków

02 07 05 Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków

ex 03 03 11 Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków inne 
niż wymienione 
w 03 03 10 – 
niezawierające 
chlorowanych 
węglowodorów

04 01 07 Osady niezawierające 
chromu, zwłaszcza 
z zakładowych 
oczyszczalni ścieków

ex 10 12 13 Szlamy z zakładowych 
oczyszczalni ścieków – 
niezawierające metali 
ciężkich

2 19 08 05 Ustabilizowane komunalne 
osady ściekowe

Odpady mogą być stosowane tylko przy łącznym spełnieniu nastę-
pujących warunków:
1)  są spełnione wymagania jak dla komunalnych osadów ście-

kowych, określone w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach i w przepisach wydanych na podstawie 
art. 96 ust. 13 tej ustawy,

2)  odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich 
stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości gleby, zie-
mi oraz wód powierzchniowych i podziemnych nawet przy 
długotrwałym stosowaniu, w szczególności nie spowodowało 
szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie

– przy czym wytwórca odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
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1 2 3 4

III. Odpady zawierające duże ilości substancji organicznej, z wyłączeniem osadów ściekowych

1 02 01 03 Odpadowa masa 
roślinna

Odpady mogą być stosowane tylko przy łącznym spełnieniu nastę-
pujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:

a) odpady zostały poddane rozdrobnieniu,
b)  w przypadku odpadów o kodzie 02 01 03 – zostały pod-

dane przyspieszonemu rozkładowi części stałych przy 
zastosowaniu bakterii, grzybów i mikroorganizmów, 
niepowodującemu zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi 
i niestwarzającemu zagrożenia dla środowiska,

c)  dopuszczalna dawka odpadu została ustalona z uwzględ-
nieniem zasobności gleby, sposobu jej użytkowania, ja-
kości odpadu oraz zapotrzebowania roślin na składniki 
pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolniczej, 
o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne,

d)  odpady są sosowane poza okresem wzrostu i rozwoju 
roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi (czas od siewu albo sadzenia do zbioru),

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a)  odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby 

ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości 
gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych nawet przy długotrwałym stosowaniu, w szczegól-
ności nie spowodowało szkody w środowisku w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

b)  odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gle-
by do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią 
wymieszane,

c)  odpady są stosowane na gruntach o dużej przepuszczal-
ności, stanowiących w szczególności piaski luźne i sła-
bogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom 
wód gruntowych znajduje się na głębokości nie mniej-
szej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

ex 02 01 99 Osady z oczyszczania 
stawów służących do 
hodowli lub chowu ryb

2 ex 02 01 06 Odchody zwierząt 
gospodarskich 
w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli 
i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich2)

Odpady mogą być stosowane tylko przy łącznym spełnieniu nastę-
pujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:

a)  są spełnione wymagania jak dla nawozów określone 
w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 
i nawożeniu oraz wymagania dotyczące dopuszczalnych 
wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów 
w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 5 
i art. 11 pkt 5 tej ustawy,

b)  dopuszczalna dawka odpadu została ustalona z uwzględ-
nieniem zasobności gleby, sposobu jej użytkowania, ja-
kości odpadu oraz zapotrzebowania roślin na składniki 
pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolniczej, 
o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne,
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1 2 3 4

c)  są spełnione wymagania weterynaryjne określone 
w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 
2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące pro-
duktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprze-
znaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego roz-
porządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o pro-
duktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a)  są spełnione wymagania dotyczące szczegółowego spo-

sobu stosowania nawozów określone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 
2007 r. o nawozach i nawożeniu,

b)  odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gle-
by do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią 
wymieszane,

c)  na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących 
w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski 
gliniaste lekkie odpady są stosowane, jeżeli poziom wód 
gruntowych znajduje się na głębokości nie mniejszej niż 
1,5 m poniżej powierzchni gruntu

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

3 02 01 07 Odpady z gospodarki 
leśnej

Odpady mogą być stosowane tylko na terenach leśnych, terenach 
zieleni miejskiej oraz w ogrodach i parkach, przy łącznym spełnie-
niu następujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:

a) odpady zostały poddane rozdrobnieniu,
b)  w przypadku odpadów o kodzie 02 01 07 – zostały one 

poddane przyspieszonemu rozkładowi części stałych 
przy zastosowaniu bakterii, grzybów i mikroorgani-
zmów, niepowodującemu zagrożeń dla zdrowia i życia 
człowieka i niestwarzającemu zagrożenia dla środowi-
ska,

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowa-
ne, odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, 
aby ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości 
gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych na-
wet przy długotrwałym stosowaniu, w szczególności nie spo-
wodowało szkody w środowisku w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

ex 02 03 81 Śruta słomiana i otręby 
pochodzące z produkcji 
pasz roślinnych

ex 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, 
drewno, niepoddane 
obróbce chemicznej 
inne niż wymienione 
w 03 01 04

ex 03 03 01 Odpady z kory
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4 ex 02 01 99 Grzybnia pochodząca 
z hodowli pieczarek

Odpady mogą być stosowane tylko przy łącznym spełnieniu nastę-
pujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:

a) odpady zostały poddane rozdrobnieniu,
b)  dopuszczalna dawka odpadu została ustalona z uwzględ-

nieniem zasobności gleby, sposobu jej użytkowania, ja-
kości odpadu oraz zapotrzebowania roślin na składniki 
pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolniczej, 
o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne,

c)  odpady są stosowane poza okresem wzrostu i rozwoju 
roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi (czas od siewu albo sadzenia do zbioru),

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a)  odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby 

ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości 
gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych nawet przy długotrwałym stosowaniu, w szczegól-
ności nie spowodowało szkody w środowisku w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

b)  odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gle-
by do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią 
wymieszane,

c)  odpady są stosowane na gruntach o dużej przepuszczal-
ności, stanowiących w szczególności piaski luźne i sła-
bogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom 
wód gruntowych znajduje się na głębokości nie mniej-
szej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

ex 02 03 01 Szlamy z mycia, 
oczyszczania, obierania, 
odwirowywania 
i oddzielania surowców  
z roślin uprawnych

ex 02 03 80 Wytłoki i inne odpady 
z przetwórstwa produktów 
roślinnych (z wyłączeniem 
02 03 81)

02 04 80 Wysłodki

ex 02 07 01 Odpady z mycia, 
oczyszczania 
i mechanicznego 
rozdrabniania surowców 
tylko z roślin okopowych

ex 02 07 80 Niezawierające części 
mineralnych wytłoki, osady 
moszczowe i pofermen- 
tacyjne oraz wywary 

ex 07 05 14 Wyekstrahowana kora 
kasztanowca, śruta z nasion 
kasztanowca oraz wyekstra- 
howane liście naparstnicy

ex 19 05 03 Kompost nieodpowiadający 
wymaganiom (nienadający 
się do wykorzystania) 
wytworzony z odpadów 
zielonych i innych 
bioodpadów zbieranych 
selektywnie

5 ex 19 06 04 Przefermentowane odpady 
po suchej fermentacji 
odpadów ulegających 
biodegradacji zbieranych 
selektywnie

Odpady mogą być stosowane tylko na terenach zdegradowanych, 
których przyszłe zagospodarowanie nie obejmuje rolniczego użyt-
kowania, pasach zieleni wzdłuż dróg, terenach zdegradowanych 
przeznaczonych pod zalesianie, przy łącznym spełnieniu następu-
jących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:

a)  nie powinny zostać przekroczone wartości następują-
cych parametrów:
– wielkość cząstek – 0÷40 [mm],
–  zawartość metali ciężkich – nie więcej niż [mg/kg 

suchej masy]: kadm Cd – 25, chrom Cr – 800, 
miedź Cu – 800, nikiel Ni – 200, ołów Pb – 800, 
cynk Zn – 2500 i rtęć Hg – 25,

b)  są spełnione wymagania określone w przepisach roz- 
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające-
go przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spoży-
cia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego),
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c)  dopuszczalna dawka odpadu została ustalona z uwzględ-
nieniem zasobności gleby, sposobu jej użytkowania, ja-
kości odpadu oraz zapotrzebowania roślin na składniki 
pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolniczej, 
o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne,

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a)  odpady są stosowane na glebach w taki sposób i w takiej 

ilości, aby ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia 
jakości gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i pod-
ziemnych nawet przy długotrwałym stosowaniu, 
w szczególności nie spowodowało szkody w środowisku 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich na-
prawie,

b)  odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gle-
by do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią 
wymieszane,

c)  odpady są stosowane na gruntach o dużej przepuszczal-
ności, stanowiących w szczególności piaski luźne i sła-
bogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom 
wód gruntowych znajduje się na głębokości nie mniej-
szej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

6 ex 20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 
z pielęgnacji terenów 
zieleni

Odpady mogą być stosowane tylko na terenach zieleni miejskiej, 
w ogrodach i parkach oraz na terenach zdegradowanych, których 
przyszłe zagospodarowanie nie obejmuje rolniczego użytkowania, 
przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
1)  w odniesieniu do odpadów – dopuszczalna dawka odpadu zo-

stała ustalona z uwzględnieniem zasobności gleby, sposobu 
jej użytkowania, jakości odpadu oraz zapotrzebowania roślin 
na składniki pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolni-
czej, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne,

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a)  odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby 

ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości 
gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych nawet przy długotrwałym stosowaniu, w szczegól-
ności nie spowodowało szkody w środowisku w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

b)  odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gle-
by do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią 
wymieszane

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
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7 ex 19 06 04 Przefermentowane odpady 
po mokrej fermentacji 
odpadów ulegających 
biodegradacji zbieranych 
selektywnie

Odpady mogą być stosowane tylko gdy są spełnione wymagania 
jak dla komunalnych osadów ściekowych określone w przepisach 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 96 ust. 13 tej ustawy, przy czym posiadacz 
odpadów dysponuje wynikami badań potwierdzającymi jakość od-
padów i jakość gleb, na których odpady mają być stosowane, wy-
konanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 
pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska.

8 19 06 05 Ciecze z beztlenowego 
rozkładu odpadów 
zwierzęcych i roślinnych 

1. Jeżeli w procesie beztlenowego rozkładu przetwarzane były 
między innymi odpady, powstałe odpady mogą być stosowane tyl-
ko przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:

a)  są spełnione wymagania jak dla nawozów określone 
w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 
i nawożeniu oraz wymagania dotyczące dopuszczalnych 
wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów 
w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 5 
i art. 11 pkt 5 tej ustawy, 

b)  materiał po procesie fermentacji pochodzenia zwierzę-
cego spełnia wymagania określone w przepisach rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające-
go przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spoży-
cia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego),

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a)  ilość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (do 

głębokości 0–25 cm) nie przekracza wartości dopuszczal-
nych określonych dla stosowania komunalnych osadów 
ściekowych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 
ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

b)  odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby 
ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości 
gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych nawet przy długotrwałym stosowaniu, w szczegól-
ności nie spowodowało szkody w środowisku w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

c)  są spełnione wymagania dotyczące szczegółowego spo-
sobu stosowania nawozów określone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 
2007 r. o nawozach i nawożeniu,

d)  odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gle-
by do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią 
wymieszane

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

2. Jeżeli w procesie beztlenowego rozkładu przetwarzane były 
wyłącznie biomasa, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
14 grudnia 2014 r. o odpadach, lub produkty uboczne pochodzenia

19 06 06 Przefermentowane odpady 
z beztlenowego rozkładu 
odpadów zwierzęcych 
i roślinnych 
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zwierzęcego, o których mowa w art. 2 pkt 9 tej ustawy, bez dodat-
ku odpadów, powstałe odpady mogą być stosowane tylko przy 
łącznym spełnieniu następujących warunków:
1)  materiał po procesie fermentacji pochodzenia zwierzęcego 

spełnia wymagania określone w przepisach rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 
21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne do-
tyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o pro-
duktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego);

2)  są spełnione wymagania jak dla nawozów naturalnych okreś- 
lone w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 
i nawożeniu oraz wymagania dotyczące dopuszczalnych war-
tości zanieczyszczeń określonych dla nawozów w przepisach 
wydanych na podstawie art. 10 pkt 5 i art. 11 pkt 5 tej ustawy, 
a także są spełnione wymagania dotyczące szczegółowego 
sposobu stosowania nawozów określone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 22 pkt 1 tej ustawy;

3)  odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gleby 
do głębokości 30 cm.

9 ex 19 09 01 Osady z czyszczenia 
stawów infiltracyjnych 
wytwarzane na ujęciu 
wody

Odpady mogą być stosowane tylko przy łącznym spełnieniu nastę-
pujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:

a) odpady zostały poddane rozdrobnieniu,
b)  dopuszczalna dawka odpadu została ustalona z uwzględ-

nieniem zasobności gleby, sposobu jej użytkowania, ja-
kości odpadu oraz zapotrzebowania roślin na składniki 
pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolniczej, 
o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne,

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a)  odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby 

ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości 
gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych nawet przy długotrwałym stosowaniu, w szczegól-
ności nie spowodowało szkody w środowisku w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

b)  odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gle-
by do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią 
wymieszane, 

c)  odpady są stosowane poza okresem wzrostu i rozwoju 
roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi (czas od siewu albo sadzenia do zbioru),

d)  odpady są stosowane na gruntach o dużej przepuszczal-
ności, stanowiących w szczególności piaski luźne i sła-
bogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom 
wód gruntowych znajduje się na głębokości nie mniej-
szej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
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10 ex 18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze 
aktywne biologicznie inne 
niż wymienione 
w 18 01 80 – borowina 
pozabiegowa

Odpady mogą być stosowane tylko na terenach leśnych, terenach 
zieleni miejskiej oraz w ogrodach i parkach, przy łącznym spełnie-
niu następujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:

a) odpady zostały poddane rozdrobnieniu,
b)  odpady zostały poddane przyspieszonemu rozkładowi 

części stałych przy zastosowaniu bakterii, grzybów 
i mikroorganizmów, niepowodujących zagrożeń dla 
zdrowia i życia człowieka, i niestwarzającemu zagroże-
nia dla środowiska,

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowa-
ne – odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby 
ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości gleby, 
ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych nawet 
przy długotrwałym stosowaniu, w szczególności nie spowo-
dowało szkody w środowisku w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w śro-
dowisku i ich naprawie

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

IV. Odpady mineralne

1 ex 01 04 08 Odpady skruszonych skał 
zawierających substancje 
odżywcze dla roślin, 
np. wapń

Odpady mogą być stosowane tylko przy łącznym spełnieniu nastę-
pujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:

a)  odpady skruszonych skał zostały rozdrobnione tak, że 
odsiew na sicie o boku oczek kwadratowych 2 mm jest 
mniejszy niż 10%, a przesiew przez sito o boku oczek 
kwadratowych 0,5 mm jest nie mniejszy niż 50%,

b)  są spełnione wymagania dotyczące dopuszczalnych 
wartości zanieczyszczeń dla nawozów określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 5 
i art. 11 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 
i nawożeniu,

c)  dopuszczalna dawka odpadu została ustalona z uwzględ-
nieniem zasobności gleby, sposobu jej użytkowania, ja-
kości odpadu oraz zapotrzebowania roślin na składniki 
pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolniczej, 
o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne,

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a)  odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby 

ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości 
gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych nawet przy długotrwałym stosowaniu, w szczegól-
ności nie spowodowało szkody w środowisku w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

b)  odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gle-
by do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią 
wymieszane,

ex 01 04 12 Odpady powstające przy 
płukaniu i czyszczeniu 
kopalin pochodzące 
z obróbki wapieni 
i dolomitów, inne niż 
wymienione w 01 04 07 
i 01 04 11 

ex 01 04 13 Odpady powstające przy 
cięciu i obróbce 
postaciowej skał 
pochodzące z obróbki 
wapieni i dolomitów, inne 
niż wymienione w 01 04 07

ex 02 03 99 Zużyta ziemia okrzemkowa 
z procesu produkcji 
pektyny

02 04 01 Osady z oczyszczania 
i mycia buraków

ex 02 07 99 Zużyta ziemia okrzemkowa 
z procesu filtracji

10 01 03 Popioły lotne z torfu 
i drewna niepoddanego 
obróbce chemicznej
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ex 10 01 99 Odpady pochodzące ze 
spalania biomasy 
w rozumieniu przepisów 
wydanych na podstawie 
art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska

c)  odpady są stosowane poza okresem wzrostu i rozwoju 
roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi (czas od siewu albo sadzenia do zbioru)

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.19 09 02 Osady z klarowania wody

2 ex 02 01 83 Odciekowe pożywki 
z upraw hydroponicznych

Odpady mogą być stosowane tylko przy łącznym spełnieniu nastę-
pujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:

a)  dopuszczalna dawka odpadu została uwzględniona 
z uwzględnieniem zasobności gleby, sposobu jej użytko-
wania, jakości odpadu oraz zapotrzebowania roślin na 
składniki pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rol-
niczej, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,

b)  odpady są stosowane poza okresem wzrostu i rozwoju 
roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi (czas od siewu albo sadzenia do zbioru),

2)  w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a)  odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby 

ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości 
gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych nawet przy długotrwałym stosowaniu, w szczegól-
ności nie spowodowało szkody w środowisku w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

b)  odpady są stosowane na gruntach o dużej przepuszczal-
ności, stanowiących w szczególności piaski luźne i sła-
bogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom 
wód gruntowych znajduje się na głębokości nie mniej-
szej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu

– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań po-
twierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady 
mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Objaśnienia:
1) Kody i rodzaje odpadów są zgodne z kodami i rodzajami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z tym że poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmu-
je wyłącznie rodzaje odpadów określone w kolumnie trzeciej tabeli.

2)  Z wyłączeniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego objętych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie 
o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).




