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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 marca 2002 r.

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) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania dotyczàce prowadzenia procesu ter-
micznego przekszta∏cania odpadów, z wyjàtkiem
odpadów medycznych i weterynaryjnych,

2) sposoby post´powania z odpadami powsta∏ymi
w wyniku termicznego przekszta∏cania odpadów.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do wszel-
kich instalacji i urzàdzeƒ przekszta∏cajàcych termicznie
odpady, z odzyskiem i bez odzysku energii, wykorzy-
stujàcych procesy:

1) spalania,

2) pirolizy, zgazowania, plazmowe i inne, w których
produkty powstajàce w ich trakcie poddawane sà
spaleniu.

§ 3. Podczas procesu termicznego przekszta∏cania
odpadów, zwanego dalej „procesem”, minimalna tem-
peratura w komorze spalania nie mo˝e byç ni˝sza ni˝:

1) 1100°C — dla odpadów zawierajàcych powy˝ej 1%
zwiàzków chlorowcoorganicznych przeliczonych
na chlor,

2) 850°C — dla odpadów zawierajàcych do 1% zwiàz-
ków chlorowcoorganicznych przeliczonych na
chlor.

§ 4. Proces prowadzi si´ w sposób zapewniajàcy
utrzymywanie gazów spalinowych w komorze spala-
nia przez co najmniej 2 sekundy przy zawartoÊci co naj-
mniej 6% tlenu.

§ 5. Przekszta∏canie termiczne odpadów powinno
zapewniaç odpowiedni poziom ich przekszta∏cenia,
wyra˝ony jako maksymalna zawartoÊç nieutlenionych
zwiàzków organicznych, której miernikiem mogà byç
oznaczane zgodnie z Polskimi Normami:

1) ca∏kowita zawartoÊç w´gla organicznego w ˝u˝lach
i popio∏ach paleniskowych nieprzekraczajàca 3%
lub

2) udzia∏ cz´Êci palnych w ˝u˝lach i popio∏ach paleni-
skowych nieprzekraczajàcy 5%.

§ 6. Instalacje lub urzàdzenia do termicznego prze-
kszta∏cania odpadów wyposa˝a si´ w:

1) co najmniej jeden w∏àczajàcy si´ automatycznie
palnik pomocniczy do sta∏ego utrzymywania wy-
maganej temperatury procesu oraz wspomagania
jego rozruchu i zatrzymania; palnik  wspomaga
proces tak d∏ugo, dopóki w komorze spalania b´dà
pozostawa∏y nieprzekszta∏cone odpady,

2) automatyczny system podawania odpadów, po-
zwalajàcy na zatrzymanie ich podawania podczas:

a) rozruchu do czasu osiàgni´cia wymaganej tem-
peratury,



b) procesu, w razie nieosiàgni´cia wymaganej
temperatury lub przekroczenia dopuszczalnych
wartoÊci emisji,

3) urzàdzenia techniczne do odprowadzania gazów
spalinowych, gwarantujàce dotrzymanie norm
emisyjnych, okreÊlonych w odr´bnych przepisach,

4) urzàdzenia techniczne do odzysku energii powsta-
jàcej w procesie termicznego przekszta∏cania od-
padów, je˝eli stosowany rodzaj instalacji lub urzà-
dzenia umo˝liwia taki odzysk,

5) urzàdzenia techniczne do ochrony gleby i ziemi
oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

6) urzàdzenia techniczne do gromadzenia suchych po-
zosta∏oÊci poprocesowych.

§ 7. 1. Podczas procesu przeprowadza si´:

1) ciàg∏y pomiar temperatury w komorze spalania,
mierzonej w pobli˝u jej Êciany wewn´trznej w spo-
sób eliminujàcy wp∏yw promieniowania cieplnego
p∏omienia,

2) ciàg∏y pomiar zawartoÊci tlenu w gazach spalino-
wych,

3) ciàg∏y pomiar ciÊnienia gazów spalinowych,

4) ciàg∏y pomiar czasu przebywania gazów spalino-
wych w komorze spalania.

2. W przypadku gdy techniki pomiarowe zastoso-
wane do poboru i analizy sk∏adu gazów  spalinowych
nie obejmujà osuszania gazów przed ich analizà, pro-
ces monitoruje si´ tak˝e w zakresie zawartoÊci pary
wodnej w gazach spalinowych.

§ 8. 1. Do przeprowadzania wymaganych pomia-
rów stosuje si´ urzàdzenia techniczne do ciàg∏ego po-
miaru parametrów procesu.

2. Urzàdzenia, o których mowa w ust. 1, nale˝y pod-
dawaç corocznym przeglàdom technicznym oraz raz
na 3 lata kalibracji.

§ 9. Dopuszczalne do wprowadzenia do powietrza
iloÊci gazów lub py∏ów okreÊlajà  odr´bne przepisy.

§ 10. Dopuszczalne iloÊci substancji zawartych
w Êciekach z procesu okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 11. Wymagania w zakresie prowadzenia pomia-
rów wielkoÊci substancji lub energii wprowadzanej do
Êrodowiska przez prowadzàcego instalacj´ lub u˝yt-
kownika urzàdzenia regulujà odr´bne przepisy.

§ 12.1. W przypadku wystàpienia zak∏óceƒ w pro-
wadzonym procesie termicznego przekszta∏cania od-
padów lub w pracy technicznych urzàdzeƒ ochron-
nych, ograniczajàcych wprowadzanie substancji do
Êrodowiska, wstrzymuje si´ dalsze prowadzenie proce-
su, nie póêniej ni˝ po czterech godzinach trwania zak∏ó-
ceƒ.

2. ¸àczny czas trwania zak∏óceƒ prowadzenia pro-
cesu w warunkach, o których mowa w ust. 1, nie mo˝e
przekroczyç 60 godzin rocznie.

3. Czas, o którym mowa w ust. 2, jest ∏àcznym cza-
sem dla ciàgów technologicznych pod∏àczonych do
jednego technicznego urzàdzenia ochronnego.

§ 13. 1. Pozosta∏oÊci po termicznym przekszta∏ca-
niu odpadów poddaje si´ odzyskowi, a w przypadku
braku takiej mo˝liwoÊci — unieszkodliwia si´, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem unieszkodliwienia frakcji me-
tali ci´˝kich.

2. Dopuszcza si´ wykorzystanie pozosta∏oÊci po ter-
micznym przekszta∏ceniu odpadów do sporzàdzania
mieszanek betonowych na potrzeby budownictwa,
z wy∏àczeniem budynków przeznaczonych do sta∏ego
przebywania ludzi lub zwierzàt oraz do produkcji lub
magazynowania ˝ywnoÊci, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.

3. St´˝enie metali ci´˝kich w wyciàgach wodnych
z badania wymywalnoÊci tych metali  z próbek miesza-
nek betonowych, o których mowa w ust. 2, nie mo˝e
przekroczyç 10 mg/dm3 ∏àcznie w przeliczeniu na mas´
pierwiastków.

4. Badanie wymywalnoÊci metali ci´˝kich z wyro-
bów betonowych, zawierajàcych unieszkodliwione od-
pady niebezpieczne, przeprowadza si´ przez ca∏kowite
zanurzenie w wodzie próbki badanego materia∏u
i utrzymanie jej przez 48 godzin przy sta∏ym mieszaniu;
do badania u˝ywa si´ wody niezawierajàcej chloru,
o temperaturze w granicach 18°—22°C i twardoÊci
w granicach 3—6 mval/dm3; stosunek wagowy wody
do materia∏u badanego powinien wynosiç 10:1.

§ 14. Pozosta∏oÊci po termicznym przekszta∏caniu
odpadów magazynuje si´ i transportuje w sposób
uniemo˝liwiajàcy ich rozprzestrzenianie si´ w Êrodowi-
sku.

§ 15. Unieszkodliwianie pozosta∏oÊci po procesie
termicznego przekszta∏cania odpadów przez sk∏adowa-
nie regulujà odr´bne przepisy.

§ 16. Wymagaƒ, o których mowa w § 3—14, nie sto-
suje si´ do termicznego przekszta∏cenia odpadów:

1) roÊlinnych, pochodzàcych z rolnictwa, leÊnictwa,

2) roÊlinnych, pochodzàcych z przemys∏u rolno-spo-
˝ywczego, przekszta∏canych z odzyskiem energii,

3) w∏óknistych roÊlinnych, pochodzàcych z produkcji
masy celulozowej  wykorzystywanej do produkcji
papieru,  przekszta∏canych z odzyskiem energii
w miejscu ich powstania,

4) drewna niezanieczyszczonego impregnatami i po-
w∏okami ochronnymi,

5) korka,
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6) powsta∏ych z poszukiwaƒ i eksploatacji ropy i gazu
na platformach wydobywczych i spalanych na tych
platformach,

7) z instalacji badawczo-rozwojowych pracujàcych
nad usprawnieniem procesu spalania, przerabiajà-
cych poni˝ej 50 ton odpadów rocznie,

8) zwierz´cych.

§ 17. Do dnia 1 stycznia 2006 r. przepisów rozporzà-
dzenia nie stosuje si´ do termicznego przekszta∏cania
odpadów ciek∏ych ∏atwo palnych o wartoÊci opa∏owej
powy˝ej 30 MJ/kg, niezawierajàcych PCB lub penta-
chlorofenolu (PCP), pod warunkiem ˝e w wyniku ter-
micznego przekszta∏cenia tych odpadów nie zostanà
przekroczone standardy emisyjne wprowadzanych do
powietrza substancji, okreÊlone w odr´bnych przepi-
sach.

§ 18. 1. Wymagania, o których mowa w § 5, stosu-
je si´:

1) od dnia 1 stycznia 2006 r. do instalacji, dla których
wydano lub zostanie wydane pozwolenie na u˝yt-
kowanie i do u˝ytkowania których przystàpiono
przed dniem 1 stycznia 2003 r.,

2) od dnia 1 stycznia 2003 r. do instalacji, dla których
zostanie wydane pozwolenie na u˝ytkowanie po
dniu 31 grudnia 2002 r.

2. Wymagania, o których mowa w § 6 pkt 2, stosu-
je si´ do wszystkich instalacji od dnia przystàpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, nieza-
le˝nie od daty wydania pozwolenia na ich u˝ytkowa-
nie.

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

Minister Gospodarki: J. Piechota

Dziennik Ustaw Nr 37 — 2666 — Poz. 339


