
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla list´ rodzajów odpa-
dów, które posiadacz odpadów mo˝e przekazywaç
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym

nieb´dàcym przedsi´biorcami, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku, stanowiàcà za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Ârodowiska: J. Szyszko
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Ministra Ârodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w spra-
wie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów
mo˝e przekazywaç osobom fizycznym lub jednostkom or-
ganizacyjnym, nieb´dàcym przedsi´biorcami, do wyko-
rzystania na ich w∏asne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686),
które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63,
poz. 441) utraci∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejsze-
go rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo˝e przekazywaç osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym nieb´dàcym przedsi´biorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175,
poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50,
poz. 360.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 21 kwietnia 2006 r. (poz. 527) 

LISTA RODZAJÓW ODPADÓW, KTÓRE POSIADACZ ODPADÓW MO˚E PRZEKAZYWAå OSOBOM
FIZYCZNYM LUB JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM NIEB¢DÑCYM PRZEDSI¢BIORCAMI,

ORAZ DOPUSZCZALNYCH METOD ICH ODZYSKU
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ObjaÊnienia:
1) Zgodnie z za∏àcznikiem do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu od-

padów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
2) Zgodnie z za∏àcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.).
3) W przypadku wykorzystywania odpadów pochodzenia zwierz´cego dzia∏ania te powinny uwzgl´dniaç równie˝ wy-

magania okreÊlone przepisami weterynaryjnymi, a w szczególnoÊci przepisy rozporzàdzenia (WE) nr 1774/2002 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 paêdziernika 2002 r. ustanawiajàcego przepisy sanitarne dotyczàce produk-
tów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi (Dz.Urz. WE L 273 z 10.10.2002,
L 117 z 13.05.2003, L 112 z 19.04.2004 i L 19 z 19.01.2005). W przypadku zwierzàt doÊwiadczalnych skarmianie ich
odpadami pochodzenia zwierz´cego jest dopuszczalne pod warunkiem, ˝e zw∏oki tych zwierzàt sà traktowane jako
materia∏ kategorii 1 w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

4) Zgodnie z zasadami wynikajàcymi z przepisów rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycz-
nia 2005 r. w sprawie materia∏ów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. Nr 16, poz. 137).

5) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991, z 2004 r.
Nr 91, poz. 876 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 i Nr 249, poz. 2103).

6) Zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonujàcego rozporzà-
dzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na ba-
zie mleka i produktów pochodnych mleka, okreÊlonych jako surowiec kategorii 3 w tym rozporzàdzeniu (Dz. Urz.
WE L 016 z 20.01.2005).

7) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt (Dz. U. z 2005 r. Nr 255, poz. 2143).
8) Zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 paêdziernika 2004 r. w sprawie

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 236, poz. 2369).


