
Dziennik Ustaw Nr 176 — 11252 — Poz. 1456

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres, obowiàzkowe
i dodatkowe badania wp∏ywu odpadów na jakoÊç wód,
sposoby, metody referencyjne badaƒ i warunki prowa-
dzenia monitoringu sk∏adowisk odpadów oraz miejsc
magazynowania odpadów pochodzàcych z procesów
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania
tych odpadów.

§ 2. 1. Zakres, obowiàzkowe i dodatkowe badania
wp∏ywu odpadów na jakoÊç wód, metody referencyjne
badaƒ przy prowadzeniu monitoringu sk∏adowisk od-
padów oraz miejsc magazynowania odpadów pocho-
dzàcych z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu
oraz z przetwarzania tych odpadów okreÊla za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

2. Monitoring sk∏adowisk odpadów pochodzàcych
z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z prze-
twarzania tych odpadów obejmuje:

1) badanie nieprzesàczonej próbki wody powierzch-
niowej pobranej zgodnie z instrukcjà eksploatacji
sk∏adowiska odpadów z terenu sk∏adowiska i wo-
kó∏ tego terenu;

2) badanie nieprzesàczonej próbki wody podziemnej
pobranej zgodnie z instrukcjà eksploatacji sk∏ado-
wiska odpadów z terenu sk∏adowiska ∏àcznie
z miejscami wyp∏ywu, je˝eli takie miejsca wyp∏ywu
wyst´pujà;

3) opis stanu Êrodowiska na terenie sk∏adowiska od-
padów.

3. W trakcie prowadzenia monitoringu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1 i 2:

1) pobiera si´ i analizuje próbki co najmniej raz w ro-
ku i nie cz´Êciej ni˝ 4 razy w roku;

2) pobiera si´ próbki o tej samej porze roku;

3) pobiera si´ próbki wody powierzchniowej z g∏´bo-
koÊci 50 cm poni˝ej lustra wody, je˝eli jest to mo˝-
liwe.

4. W trakcie prowadzenia monitoringu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 3, badanie wykonuje si´ raz w roku,
a map´ topograficznà raz na 5 lat.

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio do
miejsc magazynowania odpadów.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

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

wej — Êrodowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 8 paêdziernika 2002 r.

w sprawie sk∏adowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzàcych z procesów wytwarza-
nia dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 8 paêdziernika 2002 r.
(poz. 1456)

ZAKRES, OBOWIÑZKOWE I DODATKOWE BADANIA WP¸YWU ODPADÓW NA JAKOÂå WÓD, METODY
REFERENCYJNE BADA¡ PRZY PROWADZENIU MONITORINGU SK¸ADOWISK ODPADÓW ORAZ MIEJSC
MAGAZYNOWANIA ODPADÓW POCHODZÑCYCH Z PROCESÓW WYTWARZANIA DWUTLENKU TYTANU

ORAZ Z PRZETWARZANIA TYCH ODPADÓW

Zakres badania
Badane wskaêniki

Referencyjne metody badaƒ
obowiàzkowe dodatkowe

1 2 3 4

1. Nieprzesàczona próbka
wody powierzchniowej
pobrana zgodnie z in-
strukcjà eksploatacji
sk∏adowiska odpadów
z terenu sk∏adowiska
lub magazynowania
odpadów i wokó∏ tych
terenów1)

2. Nieprzesàczona próbka
wody podziemnej po-
brana zgodnie z in-
strukcjà eksploatacji
sk∏adowiska odpadów
z terenu sk∏adowiska
lub magazynowania
odpadów ∏àcznie
z miejscami wyp∏ywu,
je˝eli takie miejsca wy-
p∏ywu wyst´pujà1), 3)

pH — Elektrometria2)

SO4 (mg/l)
Badanie obowiàzkowe, gdy od-
pady pochodzà z procesu siar-
czanowego

— — Grawimetria
— Kompleksometryczne mia-

reczkowanie z EDTA
— Spektrofotometria absorp-

cyjna molekularna

Ti (mg/l)
Badanie obowiàzkowe, gdy od-
pady pochodzà z procesu chlo-
rowego

V, Mn, Ni, Zn 
(mg/l)

Spektrofotometria absorpcyj-
na atomowa

Fe (mg/l)
Dotyczy równie˝ pomiarów Fe
w przesàczu (zawieszone czàst-
ki sta∏e)

Cr (mg/l) — Spektrofotometria absorp-
cyjna atomowa

— Spektrofotometria absorp-
cyjna molekularna

Ca (mg/l) — — Spektrofotometria absorp-
cyjna atomowa

— Miareczkowanie komplek-
sometryczne

— Cu, Pb (mg/l) — Spektrofotometria absorp-
cyjna atomowa

— Polarografia

Cl (mg/l)
Badanie obowiàzkowe, gdy od-
pady pochodzà z procesu chlo-
rowego

— Miareczkowanie (Metoda Moh-
ra)

3. Stan Êrodowiska na te-
renie sk∏adowiska lub
magazynowania odpa-
dów

— Topografia i urzàdzenie
miejsca

— Wp∏yw na warstw´ pod-
ziemnà

— Ekologia miejsca

— Wizja lokalna, sprawozdanie
opisowe, mapa topograficzna i
szkic sytuacyjny

StabilnoÊç gruntu4) — Badanie fotograficzne i topo-
graficzne4)

PrzepuszczalnoÊç, porowa-
toÊç4)

— Próbne pompowanie. Pomiary
w otworze4)

ObjaÊnienia:
1) W trakcie prowadzenia monitoringu nale˝y zwracaç szczególnà uwag´ na wszelkie substancje przynoszone w wodzie

z miejsca sk∏adowania.
2) Pomiar wykonywany w czasie pobierania próbek.
3) Badania nieprzesàczonej próbki wody podziemnej wokó∏ miejsc wyp∏ywu, w przypadku procesu D3, o którym mowa w za-

∏àczniku nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wykonuje si´ zawsze.
4) Dotyczy tylko procesu D3, o którym mowa w za∏àczniku nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.


