
Projekt z dnia 8 września 2014 r.  

ROZPORZ Ą DZENIE 

MINISTRA Ś RODOWISKA') 

z dnia 	2014 r.  

w sprawie szczegó łowych wymagań  dla transportu odpadów, w tym dla środków 

transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu2) 

Na podstawie art .  24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. 3)) zarządza się , co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie okre ś la szczegó łowe wymagania dla transpo rtu odpadów, w tym 

dla środków transportu i sposobu transpo rtowania oraz oznakowania środków transportu. 

§ 2. Odpady niebezpieczne mog ą  być  transportowane jednocze śnie z odpadami innymi 

niż  niebezpieczne, w sposób uniemo żliwiaj ący ich kontakt. 

§ 3. Transport odpadów odbywa się  w sposób uniemożliwiaj ący mieszanie 

poszczególnych rodzajów odpadów. 

§ 4. Transport  odpadów odbywa si ę  w sposób uniemożliwiaj ący rozprzestrzenianie si ę  

odpadów poza środki transportu, w tym w szczególno ści ich wysypywaniu, pyleniu i wycieku 

oraz ograniczaj ący do minimum uciąż liwość  zapachową , a także ograniczaj ący do minimum 

oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, je żeli mogą  one wp łynąć  na 

właściwo ści transportowanych odpadów. 

I) Minister Środowiska kieruje dzialem administracji rz ądowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegó łowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 

2)Niniejsze rozporz ądzenie zosta ło notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ... r. pod numerem ..., zgodnie z 
§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które 
wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiaj ącej procedurę  udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących us ług społeczei'stwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z pó2n. zm .; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337). 

3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 i 888, oraz 
z 2014 r. poz. 695. 
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§ 5. 1. Transportowane odpady, w szczególno ści w pojemnikach lub workach uk łada się  

lub umocowuje w środkach transpo rtu w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu 

i przewracaniu podczas transportowania. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si ę  w stosunku do transpo rtu odpadów w postaci sypkiej 

transportowanych luzem lub p łynnej transportowanych w cysternach. 

§ 6. Środki transpo rtu odpadów i pojemniki wielokrotnego u życia należy utrzymywać  

we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. 

§ 7. W przypadku zmiany rodzaju transportowanych odpadów, przed ich transportem 

należy upewni ć  się , że środki transpo rtu nie zawieraj ą  pozostałości po poprzednim 

transporcie odpadów. 

§ 8. Odpady transportuje si ę  wraz z dokumentem potwierdzaj ącym rodzaj 

transportowanych odpadów. 

§ 9. 1. Opakowania, pojemniki lub komory ładunkowe w środkach transportu powinny 

być  oznakowane w sposób trwa ły i czytelny, umo żliwiać  identyfikacj ę  rodzaju 

transportowanych odpadów oraz posiada ć  widoczne odporne na warunki atmosferyczne 

oznakowanie identyfikuj ące zawieraj ące: 

1) kod odpadów w nich transportowanych zgodnie z katalogiem odpadów; 

2) imię  i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazw ę  i adres siedziby wytwórcy odpadów. 

2. W przypadku braku technicznych mo żliwości oznakowania, zgodnie z ust. 1, 

oznakowanie posiada kierowca. 

§ 10. 1. Środki transportu przeznaczone do transpo rtu odpadów powinny być  trwale 

i czytelnie oznakowane w nast ępuj ący sposób: 

1) odblaskowa tablica koloru żółtego o wymiarach 400 mm szeroko ści i 300 mm wysoko ści 

umieszczona, na zewn ętrznej powierzchni środka transportu w widocznym miejscu, na 

obu bokach, z tylu i z przodu środka transportu; 

2) znajduj ące się  na tablicy wielkie litery koloru czarnego o wysoko ści minimum 100 mm 

i grubości linii minimum 15 mm. 

2. Materiały użyte do wytworzenia tablicy powinny by ć  odporne na warunki 

atmosferyczne i zapewnia ć  trwałość  oznakowania. 

§ 11. Oznakowanie środków transpo rtu odpadów jest okre ślone w załączniku do 

rozporządzenia. 



§ 12. Rozporz ądzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia og łoszenia. 

MINISTER ŚRODOWISKA 
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Załącznik do rozporz ądzenia Ministra Ś rodowiska 

z dnia 	 (poz. 	) 

OZNAKOWANIE ŚRODKÓW TRANSPORTU ODPADÓW 

ODPADY 



UZASADNIENIE 

Projekt rozporz ądzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 7 

ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pó źn. zm.). 

Rozporządzenie ma na celu okre ślenie szczegó łowych wymagań  dla transportu 

odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transpo rtowania oraz oznakowania 

środków transportu. Zakresem swoim projekt b ędzie obejmował  wszystkie grupy odpadów 

(niebezpieczne, oboj ętne oraz inne ni ż  niebezpieczne i oboj ętne). 

W § 1 projektu rozporz ądzenia okre ślono zakres przedmiotowy rozporz ądzenia. 

W § 2-8 okre ślono wymagania dla transportu odpadów oraz środków transportu 

i sposobu transpo rtowania. 

Wskazano, że odpady niebezpieczne mog ą  być  transportowane jednocze śnie z odpadami 

innymi niż  niebezpieczne, wyłącznie w przypadku, gdy nie maj ą  ze sobą  kontaktu. 

Ponadto wskazano, że transport odpadów powinien odbywa ć  się  w taki sposób, aby 

zapobiec rozprzestrzenianiu si ę  transportowanych odpadów poza środki transpo rtu oraz w 

sposób ograniczaj ący uciąż liwość  zapachową . 

W przypadku odpadów transportowanych luzem, w szczególno ści w workach, 

pojemnikach należy prowadzić  transpo rt  w taki sposób, aby transportowane odpady nie 

przemieszczały się  w środku transportu. 

Ww. przepisy zostaly wprowadzone w celu ograniczenia wp ływu transportowanych 

odpadów na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi oraz w celu zapewnienia bezpiecze ństwa 

w trakcie transpo rtu odpadów. 

Dodatkowo, zostaly wskazane czynno ści, jakie należy wykonać  w związku 

z transportem odpadów. Środki transportu odpadów i pojemniki wielokrotnego użycia należy 

utrzymywać  we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz w przypadku zmiany 

rodzaju transportowanych odpadów, przed ich transportem nale ży upewnić  się , że ' środki 

transportu nie zawieraj ą  pozostało ści po poprzednim transporcie odpadów. 

W celu umożliwienia identyfikacji rodzaju transportowanych odpadów przez s łużby 

kontrolne wprowadzono przepis wskazuj ący, 2e opakowania, pojemniki lub miejsca 

w środkach transpo rtu powinny być  oznakowane w sposób trwa ły i czytelny oraz posiada ć  

widoczne odporne na warunki atmosferyczne oznakowanie. 
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W § 9 zostal okre ślony sposób oznakowania środków transportu odpadów, a tak że jakie 

informacje powinny by ć  zawarte na oznakowaniu. 

W § 10 okre ś lono wzór oznakowania środków transpo rtu. 

W § 12 projektu rozporz ądzenia ustalono 30-dniowy termin wej ścia w życie 

rozporządzenia, w celu umo żliwienia prowadz ącym transport odpadów dostosowanie si ę  do 

wymogów rozporz ądzenia. 

Projekt rozporz ądzenia Ministra Środowiska w sprawie transpo rtu odpadów zostal 

zamieszczony, zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ści lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó źn. zm:) na stronie Rządowego Centrum 

Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej. 

Projekt rozporz ądzenia zawiera przepisy techniczne, w zwi ązku z tym podlega 

notyfikacji zgodnie z przepisami rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pó źn. zm.). 
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