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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 24 lutego 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do sk∏adowania
na sk∏adowisku odpadów danego typu

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie kryteriów oraz pro-
cedur dopuszczania odpadów do sk∏adowania na sk∏a-
dowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186,
poz. 1553) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kryteria dopuszczania odpadów do sk∏adowania
na sk∏adowisku odpadów danego typu uwa˝a si´
za spe∏nione, je˝eli sà potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium
akredytowane lub posiadajàce:

1) certyfikat wdro˝onego systemu jakoÊci lub

2) uprawnienia do badania w∏aÊciwoÊci fizyko-
chemicznych, toksycznoÊci i ekotoksycznoÊci
substancji i preparatów nadane w trybie usta-
wy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach
i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, z póên. zm.3))

w zakresie badania parametrów wyszczególnio-
nych w za∏àcznikach nr 2—5 do rozporzàdzenia
metodami wyszczególnionymi w decyzji Rady
nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustana-
wiajàcej kryteria i procedury przyj´cia odpadów
na sk∏adowiska na podstawie art. 16 i za∏àczni-
ka II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. 
WE L 11 z 16.01.2003, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314).”.

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

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

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

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

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, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175,
poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495. 

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 179, poz. 1485.


