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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 22 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ dotyczàcych prowadzenia procesu termicznego
przekszta∏cania odpadów

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 marca 2002 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych
prowadzenia procesu termicznego przekszta∏cania od-
padów (Dz. U. Nr 37, poz. 339) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spalania, w tym wspó∏spalania,”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Termiczny proces przekszta∏cania odpadów,
zwany dalej „procesem”, prowadzi si´
w sposób zapewniajàcy, aby temperatura
gazów powstajàcych w wyniku spalania,
zmierzona w pobli˝u wewn´trznej Êciany lub
w innym reprezentatywnym punkcie komo-
ry spalania lub dopalania, wynikajàcym ze
specyfikacji technicznej instalacji, po ostat-
nim doprowadzeniu powietrza, nawet w naj-
bardziej niekorzystnych warunkach, utrzy-
mywana by∏a przez co najmniej 2 sekundy
na poziomie nie ni˝szym ni˝:

1) 1 100 °C — dla odpadów zawierajàcych
powy˝ej 1 % zwiàzków chlorowcoorga-
nicznych przeliczonych na chlor,

2) 850 °C — dla odpadów zawierajàcych do
1 % zwiàzków chlorowcoorganicznych
przeliczonych na chlor.”;

3) uchyla si´ § 4;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Podczas prowadzenia procesu, w komo-
rze spalania lub komorze dopalania, prze-
prowadza si´ ciàg∏y pomiar:

1) temperatury gazów spalinowych, mie-
rzonej w pobli˝u Êciany wewn´trznej,
w sposób eliminujàcy wp∏yw promie-
niowania cieplnego p∏omienia,

2) zawartoÊci tlenu w gazach spalinowych,

3) ciÊnienia gazów spalinowych.

2. Czas przebywania gazów spalinowych
w wymaganej temperaturze, o której mo-
wa w § 3, podlega weryfikacji podczas roz-
ruchu i po ka˝dej modernizacji instalacji.

3. W przypadku gdy techniki pomiarowe za-
stosowane do poboru i analizy sk∏adu ga-
zów spalinowych nie obejmujà osuszania
gazów przed ich analizà, proces monitoru-
je si´ tak˝e w zakresie zawartoÊci pary
wodnej w gazach spalinowych.”;

5) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Urzàdzenia, o których mowa w ust. 1, nale˝y
poddawaç corocznym przeglàdom technicznym
oraz nie rzadziej ni˝ raz na 3 lata kalibracji.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Standardy emisyjne z instalacji spalania lub
wspó∏spalania odpadów okreÊlajà przepisy
odr´bne.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. W przypadku wystàpienia zak∏óceƒ w in-
stalacjach termicznego przekszta∏cania,
w tym wspó∏spalania odpadów, polega-
jàcych na niedotrzymaniu warunków
prowadzenia procesu okreÊlonych w § 3,
albo w pracy urzàdzeƒ ochronnych ogra-
niczajàcych wprowadzanie substancji do
powietrza:

1) wstrzymuje si´ podawanie odpadów
do instalacji,

2) nie póêniej ni˝ w czwartej godzinie
wyst´powania zak∏óceƒ rozpoczyna
si´ procedur´ zatrzymania instalacji,
w trybie przewidzianym w instrukcji
obs∏ugi instalacji,

3) wstrzymuje si´ prac´ instalacji, je˝e-
li ∏àczny czas wyst´powania zak∏ó-
ceƒ w roku kalendarzowym przekro-
czy 60 godzin.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
obowiàzuje dla ka˝dej linii technologicz-
nej instalacji termicznego przekszta∏ca-
nia, w tym wspó∏spalania odpadów, wy-
posa˝onej w odr´bne urzàdzenia ochron-
ne ograniczajàce wprowadzenie substan-
cji do powietrza.”;

————————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78.



8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Wymagaƒ, o których mowa w § 3—14,
nie stosuje si´ do instalacji doÊwiadczal-
nych wykorzystywanych do prac badaw-
czo-rozwojowych i prób majàcych na ce-
lu usprawnienie procesu spalania, prze-
rabiajàcych poni˝ej 50 Mg odpadów
rocznie oraz do termicznego przekszta∏-
cania odpadów:

1) roÊlinnych z rolnictwa i leÊnictwa,

2) roÊlinnych z przemys∏u przetwórstwa
spo˝ywczego, je˝eli odzyskuje si´ wy-
twarzanà energi´ cieplnà,

3) w∏óknistych, roÊlinnych z procesu
produkcji pierwotnej masy celulozo-
wej i z procesu produkcji papieru
z masy, je˝eli odpady te sà spalane
w miejscu produkcji, a wytwarzana
energia cieplna jest odzyskiwana,

4) drewna, z wyjàtkiem drewna zanie-
czyszczonego impregnatami i pow∏o-
kami ochronnymi, które mogà zawie-
raç zwiàzki chlorowcoorganiczne lub
metale ci´˝kie, oraz drewna pocho-

dzàcego z odpadów budowlanych lub
z rozbiórki,

5) korka,

6) promieniotwórczych,

7) pochodzàcych z poszukiwaƒ i eksplo-
atacji zasobów ropy i gazu ziemnego
na platformach wydobywczych oraz
spalanych na tych platformach,

8) zwierz´cych.

2. Wymagaƒ, o których mowa w § 6 pkt 1,
nie stosuje si´ do procesów wspó∏spala-
nia odpadów.

3. Wymagaƒ, o których mowa w § 3 i § 6
pkt 1, nie stosuje si´ do procesów termicz-
nego przekszta∏cania odpadów, w których
gaz procesowy ulega katalitycznemu roz-
k∏adowi lub katalitycznemu utlenieniu.”.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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