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Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251,
z póêƒ. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ
dotyczàcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i za-
mkni´cia, jakim powinny odpowiadaç poszczególne
typy sk∏adowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ § 2;

2) w § 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wymagania okreÊlone w ust. 1—3 stosuje si´
tak˝e w przypadku rozbudowy sk∏adowisk od-
padów.”;

3) w § 4:

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) przypuszczalnà iloÊç wody, jaka mo˝e byç
wch∏oni´ta przez sk∏adowane odpady,”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów ust. 1 dotyczàcych badaƒ hydro-
logicznych oraz ust. 2 nie stosuje si´ do sk∏a-
dowisk odpadów oboj´tnych.”;

4) w § 5 w ust. 2 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êredni-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) dla sk∏adowiska odpadów oboj´tnych — mià˝-
szoÊç nie mniejsza ni˝ 1 m, wspó∏czynnik filtra-
cji k ≤ 1,0 x 10–7 m/s.”;

5) w § 6 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. System drena˝u wód odciekowych ze sk∏ado-
wiska odpadów umo˝liwiajàcy konserwacj´
i kontrol´ jego stanu wykonuje si´ powy˝ej
izolacji syntetycznej, o której mowa w § 5
ust. 7. System ten sk∏ada si´ z warstwy drena-
˝owej wykonanej z materia∏u ˝wirowo-piasz-

czystego lub innych materia∏ów o podobnych
w∏aÊciwoÊciach o wartoÊci wspó∏czynnika
filtracji k > 1,0 x 10–4 m/s i mià˝szoÊci rzeczywi-
stej nie mniejszej ni˝ 0,5 m; w warstwie drena-
˝owej umieszcza si´ system drena˝u g∏ówne-
go odprowadzajàcego wody odciekowe do
g∏ównego kolektora.

3. Zbocza sk∏adowiska odpadów wyposa˝a si´
w system drena˝u umo˝liwiajàcy sp∏yw wód
odciekowych do g∏ównego systemu drena-
˝u.”;

6) w § 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) gromadzenie wód odciekowych i poddawanie
ich oczyszczaniu w stopniu umo˝liwiajàcym
ich przyj´cie na oczyszczalni´ Êcieków lub od-
prowadzenie do wód lub do ziemi.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Wody odciekowe ze sk∏adowisk odpa-
dów niebezpiecznych oraz ze sk∏adowisk
odpadów innych ni˝ niebezpieczne i obo-
j´tne gromadzi si´ w specjalnych zbiorni-
kach lub bezpoÊrednio odprowadza si´
do kanalizacji.

2. PojemnoÊç zbiorników do gromadzenia
wód odciekowych oblicza si´ na podsta-
wie bilansu hydrologicznego, o którym
mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

3. Na sk∏adowiskach, na których sk∏adowa-
ne sà odpady ulegajàce biodegradacji,
dopuszcza si´ wykorzystywanie wód od-
ciekowych do celów technologicznych
w iloÊciach wynikajàcych z rocznego bi-
lansu hydrologicznego, o którym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 2.”;

8) w § 16 uchyla si´ ust. 4;

9) po § 16 dodaje si´ § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. 1. Do wykonania warstwy izolacyjnej,
o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 9 oraz
art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, mogà
byç u˝yte materia∏y b´dàce odpadami
lub materia∏y nieb´dàce odpadami.

2. Do wykonania warstwy izolacyjnej do-
puszcza si´ zastosowanie nast´pujà-
cych rodzajów odpadów, wymienionych
w katalogu odpadów, oznaczonych ko-
dami:

1) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz be-
tonowy z rozbiórek i remontów,

2) 17 01 02 Gruz ceglany,
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1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 5 listopada 2008 r. pod numerem
2008/0477/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r.
Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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3) 17 01 03 Odpady innych materia∏ów
ceramicznych i elementów wyposa-
˝enia,

4) 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych mate-
ria∏ów ceramicznych i elementów
wyposa˝enia inne ni˝ wymienione
w 17 01 06,

5) 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamie-
nie, inne ni˝ wymienione w 17 05 03,

6) 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamie-
nie

— pod warunkiem spe∏nienia wymagaƒ
okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozpo-
rzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie kry-
teriów oraz procedur dopuszczania od-
padów do sk∏adowania na sk∏adowisku
odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186,
poz. 1553, z 2006 r. Nr 38, poz. 264 oraz
z 2007 r. Nr 121, poz. 832).

3. Do wykonania warstwy izolacyjnej do-
puszcza si´ zastosowanie innych rodza-
jów odpadów, je˝eli na podstawie ba-
daƒ stwierdzono, ˝e spe∏niajà kryteria
przewidziane dla odpadów oboj´tnych
okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzeÊnia
2005 r. w sprawie kryteriów oraz proce-
dur dopuszczania odpadów do sk∏ado-
wania na sk∏adowisku odpadów danego
typu.

4. Do wykonywania badaƒ, o których mo-
wa w ust. 3, stosuje si´ § 10 ust. 3 roz-
porzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie kry-
teriów oraz procedur dopuszczania od-
padów do sk∏adowania na sk∏adowisku
odpadów danego typu.

5. Odpady, o których mowa w ust. 2 i 3,
przed zastosowaniem poddaje si´ kru-
szeniu, o ile jest to konieczne w celu do-
stosowania ich do zastosowania jako
warstwy izolacyjnej.

6. Do wykonania warstwy izolacyjnej nie
stosuje si´ odpadów tego samego ro-
dzaju co rodzaj odpadów sk∏adowanych
na danym sk∏adowisku odpadów.

7. Maksymalna gruboÊç warstwy izolacyj-
nej wynosi 30 cm, przy czym udzia∏ war-
stwy izolacyjnej w stosunku do warstwy
sk∏adowanych odpadów nie przekracza
15 %.

8. Odpady, o których mowa w ust. 2, mo-
gà byç u˝yte tak˝e do budowy tymcza-
sowych dróg dojazdowych na sk∏adowi-
sku odpadów; szerokoÊç tych dróg nie
mo˝e przekroczyç 4 m, a gruboÊç war-
stwy u˝ytych odpadów nie mo˝e prze-
kroczyç 30 cm.

9. W przypadku eksploatacji nadpoziomo-
wego sk∏adowiska odpadów do budo-
wy skarp, w tym obwa∏owaƒ, kszta∏to-

wania korony sk∏adowiska, a tak˝e wy-
konywania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej), dopuszcza si´ wykorzy-
stanie odpadów, których rodzaje oraz
warunki wykorzystania w tych celach sà
okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdze-
nia.”;

10) w § 17:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Rekultywacj´ wykonuje si´ zgodnie z har-
monogramem dzia∏aƒ zwiàzanych z rekulty-
wacjà sk∏adowiska odpadów, okreÊlonym
w zgodzie na zamkni´cie sk∏adowiska odpa-
dów lub jego wydzielonej cz´Êci, w sposób
zabezpieczajàcy sk∏adowisko odpadów
przed jego szkodliwym oddzia∏ywaniem na
wody powierzchniowe i podziemne oraz po-
wietrze, integrujàcà obszar sk∏adowiska od-
padów z otaczajàcym Êrodowiskiem oraz
umo˝liwiajàcà obserwacj´ wp∏ywu sk∏ado-
wiska odpadów na Êrodowisko, stosujàc
materia∏y nieb´dàce odpadami lub odpady,
o których mowa w rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w spra-
wie odzysku lub unieszkodliwiania odpa-
dów poza instalacjami i urzàdzeniami
(Dz. U. Nr 49, poz. 356).

2. Po dniu zaprzestania przyjmowania odpa-
dów do sk∏adowania na sk∏adowisku odpa-
dów niebezpiecznych lub jego cz´Êci zabez-
piecza si´ je przed infiltracjà wód opado-
wych przez uszczelnienie jego powierzch-
ni.”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wierzchnia warstwa ziemna o mià˝szoÊci
nie mniejszej ni˝ 1,0 m, z ˝yznà warstwà gle-
by pozwalajàcà na wegetacj´ roÊlin.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po dniu zaprzestania przyjmowania odpa-
dów do sk∏adowania na sk∏adowisku odpa-
dów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne lub
sk∏adowisku odpadów oboj´tnych lub ich
cz´Êci, skarpy oraz powierzchni´ korony
sk∏adowiska porzàdkuje si´ i zabezpiecza
przed erozjà wodnà i wietrznà przez wyko-
nanie odpowiedniej okrywy rekultywacyj-
nej, której konstrukcja uzale˝niona jest od
w∏aÊciwoÊci odpadów.”;

11) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Sk∏adowiska odpadów niebezpiecznych
lub wydzielone cz´Êci na terenie sk∏ado-
wisk odpadów innych ni˝ niebezpieczne
i oboj´tne, przeznaczone do wy∏àcznego
sk∏adowania odpadów niebezpiecznych
pochodzàcych z budowy, remontu i roz-
biórki obiektów budowlanych oraz infra-
struktury drogowej, wymienionych w ka-
talogu odpadów, oznaczonych kodami:

1) 17 06 01* Materia∏y izolacyjne zawiera-
jàce azbest lub
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2) 17 06 05* Materia∏y konstrukcyjne za-
wierajàce azbest

— niezawierajàcych substancji niebez-
piecznych innych ni˝ azbest w postaci
zwiàzanej wraz z w∏óknami zwiàzanymi
czynnikiem wià˝àcym, w postaci nieprze-
kszta∏conej, buduje si´ w specjalnie wy-
konanych zag∏´bieniach terenu ze Êciana-
mi bocznymi zabezpieczonymi przed osy-
pywaniem si´.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, sk∏a-
duje si´ w opakowaniu, w którym zosta-
∏y dostarczone na sk∏adowisko odpa-
dów.

3. Przy sk∏adowaniu odpadów, o których
mowa w ust. 1, nale˝y spe∏niç nast´pujà-
ce wymagania:

1) ka˝dorazowo po umieszczeniu odpa-
dów na sk∏adowisku odpadów ich po-
wierzchni´ zabezpiecza si´ przed emi-
sjà py∏ów przez przykrycie izolacjà syn-
tetycznà lub warstwà ziemi;

2) na sk∏adowisku odpadów lub kwaterze
nie prowadzi si´ robót mogàcych po-
wodowaç uwolnienie w∏ókien.

4. Sk∏adowanie odpadów, o których mowa
w ust. 1, nale˝y zakoƒczyç na poziomie
2 m poni˝ej poziomu terenu otoczenia;
nast´pnie sk∏adowisko odpadów wype∏-
nia si´ ziemià do poziomu terenu.

5. Na sk∏adowiskach odpadów niebezpiecz-
nych lub wydzielonych cz´Êciach na tere-
nie sk∏adowisk odpadów innych ni˝ nie-
bezpieczne i oboj´tne przeznaczonych do
wy∏àcznego sk∏adowania odpadów, o któ-
rych mowa w ust. 1, po wype∏nieniu sk∏a-
dowiska warstwà ziemi, o której mowa
w ust. 4, na tym terenie nie mogà byç bu-
dowane budynki, wykonywane wykopy,
instalacje naziemne i podziemne ani nie
prowadzi si´ robót naruszajàcych struktu-
r´ tego sk∏adowiska odpadów.

6. Je˝eli odpady, o których mowa w ust. 1,
sà sk∏adowane na jednej kwaterze, majà
zastosowanie przepisy ust. 1—5.

7. Je˝eli spe∏nione sà warunki okreÊlone
w ust. 1—6, wymagania, o których mowa
w § 5 i 6, § 7 ust. 1, § 8, § 15, § 17 ust. 2 i 3,
mogà zostaç zmniejszone, w przypadku
sk∏adowania odpadów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, o ile z raportu oddzia∏ywa-
nia przedsi´wzi´cia na Êrodowisko wyni-
ka, ˝e sk∏adowisko tych odpadów nie sta-
nowi zagro˝enia dla gleby, wód podziem-
nych i wód powierzchniowych.”;

12) dodaje si´ za∏àcznik do rozporzàdzenia w brzmie-
niu okreÊlonym w za∏àczniku do niniejszego roz-
porzàdzenia.

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

Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 26 lutego 2009 r. (poz. 320)

RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA DO BUDOWY SKARP, W TYM OBWA¸OWA¡,
KSZTA¸TOWANIA KORONY SK¸ADOWISKA, WYKONYWANIA OKRYWY REKULTYWACYJNEJ (BIOLOGICZNEJ)

PODCZAS EKSPLOATACJI NADPOZIOMOWEGO SK¸ADOWISKA ODPADÓW
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ObjaÊnienia:

1) Podane sà zgodnie z za∏àcznikiem do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).


