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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 19 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego 
przekształcania odpadów

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania od-
padów (Dz. U. Nr 37, poz. 339 oraz z 2004 r. Nr 1, 
poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 2;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.  Termiczny proces przekształcania odpadów, 
zwany dalej „procesem”, prowadzi się w taki 
sposób, aby:

1)  przy spalaniu odpadów lub substancji po-
wstających w szczególności podczas piroli-
zy, zgazowania i procesu plazmowego lub 
w razie zastosowania innych procesów, 
temperatura gazów powstających w wyni-
ku spalania, zmierzona blisko ściany we-
wnętrznej lub w innym reprezentatywnym 
miejscu komory spalania, wynikającym ze 
specyfiki technicznej instalacji lub urządze-

nia, po ostatnim doprowadzeniu powie-
trza, nawet w najbardziej niekorzystnych 
warunkach, została podniesiona w kontro-
lowany i jednorodny sposób oraz była 
utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy 
na poziomie nie niższym niż:

a)  1100 ºC — dla odpadów zawierających 
powyżej 1 % związków chlorowcoorga-
nicznych przeliczonych na chlor,

b)  850 ºC — dla odpadów zawierających 
do 1 % związków chlorowcoorganicz-
nych przeliczonych na chlor;

2)  przy współspalaniu odpadów lub substan-
cji powstających w szczególności podczas 
pirolizy, zgazowania i procesu plazmowego 
lub w razie zastosowania innych procesów, 
temperatura gazów powstających w wyni-
ku spalania, nawet w najbardziej nieko-
rzystnych warunkach została podniesiona 
w kontrolowany  i jednorodny sposób oraz 
była utrzymywana przez co najmniej 2 se-
kundy na poziomie nie niższym niż:

a)  1100 ºC — dla odpadów zawierających 
powyżej 1 % związków chlorowcoorga-
nicznych przeliczonych na chlor,

b)  850 ºC — dla odpadów zawierających 
do 1 % związków chlorowcoorganicz-
nych przeliczonych na chlor.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 145.




