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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 25 stycznia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagajà
zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci2)

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
i Nr 88, poz. 587) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w spra-
wie rodzajów odpadów, których zbieranie lub trans-

port nie wymagajà zezwolenia na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 oraz z 2006 r.
Nr 136, poz. 965) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. 1. Rodzaje odpadów, o których mowa w § 1
pkt 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 wrzeÊnia 2007 r. pod numerem
2007/0548/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które
wdra˝a postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcej procedur´ udzielania informacji
w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 20, str. 337, z póên. zm.).

2. Do odpadów, o których mowa w § 1 pkt 1,
zalicza si´ równie˝ odpady stanowiàce 
zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

§ 3. 1. Zbieranie odpadów odbywa si´ w placów-
kach handlowych prowadzàcych sprzeda˝
wyrobów przemys∏owych oraz produktów
w opakowaniach, po zu˝yciu których po-
wstajà odpady okreÊlone w za∏àczniku do
rozporzàdzenia oraz w § 2 ust. 2.

2. Dopuszcza si´ zbieranie odpadów okreÊlo-
nych w § 2 ust. 2 w punktach serwisowych
wykonujàcych naprawy gwarancyjne i po-
gwarancyjne sprz´tu elektrycznego i elek-
tronicznego.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Transport odpadów do placówek handlo-
wych i punktów serwisowych, okreÊlonych
w § 3 ust. 2, prowadzàcych ich zbiórk´ oraz
transport odpadów z placówek handlowych
i punktów serwisowych do nast´pnego po-
siadacza, prowadzàcego lub uczestniczàcego
w procesie odzysku lub unieszkodliwiania
tych odpadów:

1) b´dàcych odpadami niebezpiecznymi, od-
bywa si´ zgodnie z przepisami o transpor-
cie odpadów niebezpiecznych;

2) dla transportu których nie okreÊlono wy-
magaƒ w odr´bnych przepisach, odbywa
si´ w sposób zapewniajàcy racjonalne
wykorzystanie Êrodków transportu i nie-
powodujàcy zagro˝eƒ ani ucià˝liwoÊci dla
Êrodowiska.”;

3) w za∏àczniku do rozporzàdzenia:

a) po pozycji „15 01 09 Opakowania z tekstyliów”
dodaje si´ pozycj´ „15 01 10* Opakowania za-
wierajàce pozosta∏oÊci substancji niebezpiecz-
nych lub nimi zanieczyszczone (np. Êrodkami
ochrony roÊlin I i II klasy toksycznoÊci — bardzo
toksyczne i toksyczne)”,

b) uchyla si´ pozycj´ „20 01 35* Zu˝yte urzàdzenia
elektryczne i elektroniczne inne ni˝ wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajàce niebezpieczne
sk∏adniki” oraz pozycj´ „20 01 36 Zu˝yte urzà-
dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni˝ wy-
mienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak
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