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957
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajàcych z procesów technologicznych
i operacji technicznych.
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska
(Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770
i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz
z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634,
Nr 73, poz. 764, Nr 76, poz. 811 i Nr 84, poz. 907) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) dopuszczalne do wprowadzania do powietrza iloÊci
i rodzaje substancji zanieczyszczajàcych z procesów technologicznych i operacji technicznych,
2) warunki uznawania dopuszczalnych iloÊci i rodzajów substancji zanieczyszczajàcych za dotrzymane,
3) czas obowiàzywania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza iloÊci i rodzajów substancji zanieczyszczajàcych z procesów technologicznych
i operacji technicznych oraz warunków uznawania
dopuszczalnych iloÊci i rodzajów substancji zanieczyszczajàcych za dotrzymane,
4) post´powanie w przypadku zak∏óceƒ w procesach
technologicznych i operacjach technicznych lub
pracy urzàdzeƒ ochronnych,
5) warunki prowadzenia procesów technologicznych
i operacji technicznych,
6) urzàdzenia techniczne konieczne ze wzgl´du na wymagania ochrony Êrodowiska,
7) przypadki, w których niezb´dne jest prowadzenie
pomiarów st´˝eƒ substancji zanieczyszczajàcych
w gazach odlotowych i zakres tych pomiarów.
§ 2. W przypadku wystàpienia przerw w wykonywaniu ciàg∏ych pomiarów st´˝eƒ substancji zanieczyszczajàcych w gazach odlotowych, okreÊlone w § 15
ust. 1 pkt 4 i ust. 2, § 24 ust. 1 i § 32 ust. 1 warunki uznawania dopuszczalnych iloÊci i rodzajów tych substancji
za dotrzymane sprawdza si´, przyjmujàc za wymienione w tych przepisach Êrednie iloÊci substancji zanieczyszczajàcych w okresach tych przerw — Êrednie iloÊci substancji zanieczyszczajàcych w okresie poprzedzajàcym przerw´, równym okresowi przerwy.

§ 3. 1. W przypadku wystàpienia zak∏óceƒ w procesach technologicznych i operacjach technicznych lub
w pracy urzàdzeƒ ochronnych ograniczajàcych wprowadzanie substancji zanieczyszczajàcych do powietrza, wp∏ywajàcych na zwi´kszenie iloÊci tych substancji w ten sposób, ˝e Êrednie dobowe iloÊci przekraczajà o 30% dopuszczalne iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, powiadamia si´ niezw∏ocznie wojewod´ oraz
wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska.
2. W przypadku wystàpienia awarii albo zak∏óceƒ
w procesach technologicznych i operacjach technicznych lub w pracy urzàdzeƒ ochronnych ograniczajàcych wprowadzanie substancji zanieczyszczajàcych do
powietrza, prowadzàcych do dwukrotnego przekroczenia dopuszczalnych iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, trwajàcego d∏u˝ej ni˝ 3 godziny, wojewoda w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem ochrony Êrodowiska oraz jednostkà organizacyjnà podejmujà dzia∏ania dotyczàce w szczególnoÊci ograniczenia lub
wstrzymania procesów technologicznych i operacji
technicznych, z zastrze˝eniem § 16, § 25 i § 33.
§ 4. ZawartoÊç tlenu w gazach odlotowych, do której odnosi si´ iloÊç substancji zanieczyszczajàcych
wprowadzonych do powietrza, w przypadku jednoczesnego spalania ró˝nych paliw, stanowi Êrednia wa˝ona
obliczona z zawartoÊci tlenu odpowiadajàcych poszczególnym paliwom, przy czym wagami sà wielkoÊci
u˝yte jako wagi do obliczania Êrednich wa˝onych iloÊci
substancji zanieczyszczajàcych.
Rozdzia∏ 2
Spalanie paliw
§ 5. 1. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ do
êróde∏ b´dàcych urzàdzeniami technicznymi, w których nast´puje proces spalania paliw w celu wytworzenia energii, zwanych dalej „êród∏ami”, z zastrze˝eniem
ust. 2.
2. Przepisów niniejszego rozdzia∏u nie stosuje si´
do procesów spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz do êróde∏, w których produkty spalania
sà wykorzystywane bezpoÊrednio w procesach wytwórczych, w tym silników spalinowych, w∏àcznie z turbinami gazowymi na platformach wiertniczych oraz
turbinami gazowymi stanowiàcymi nap´d pojazdów,
z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ do turbin gazowych, dla których decyzje o pozwoleniu na budow´ wydano po dniu 30 czerwca 2002 r.
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§ 6. 1. Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza iloÊci dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NO2), py∏u i tlenku w´gla
(CO), zwane dalej w niniejszym rozdziale „dopuszczalnymi iloÊciami substancji zanieczyszczajàcych”, ze
spalania paliw w êród∏ach, do których u˝ytkowania
przystàpiono po dniu 28 marca 1990 r., zwanych dalej
„êród∏ami nowymi”, oraz czas ich obowiàzywania
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem § 7—14.
2. Dopuszczalne iloÊci substancji zanieczyszczajàcych ze spalania paliw w êród∏ach, do których u˝ytkowania przystàpiono przed dniem 29 marca 1990 r., zwanych dalej „êród∏ami istniejàcymi”, oraz czas ich obowiàzywania okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,
z zastrze˝eniem ust. 3 oraz § 13.
3. Dopuszczalne iloÊci substancji zanieczyszczajàcych ze spalania paliw w êród∏ach istniejàcych o mocy
cieplnej nie mniejszej ni˝ 50 megawatów termicznych
(MWt), dla których decyzj´ o pozwoleniu na budow´
wydano po dniu 30 czerwca 1987 r., oraz czas ich obowiàzywania okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia,
z zastrze˝eniem § 8, § 10, § 12 oraz § 13.
§ 7. Do dnia 31 grudnia 2002 r. dopuszczalnà iloÊç
substancji zanieczyszczajàcych ze spalania paliw w êród∏ach, z których gazy odlotowe odprowadzane sà
wspólnym emitorem i dla których decyzj´ o pozwoleniu na budow´ wydano po dniu 6 paêdziernika 1998 r.,
stanowi dopuszczalna iloÊç substancji zanieczyszczajàcych, o której mowa w § 6 ust. 1, odpowiadajàca ∏àcznej mocy cieplnej tych êróde∏.
§ 8. Dopuszczalnà iloÊç substancji zanieczyszczajàcych ze spalania paliw w êród∏ach, z których gazy odlotowe odprowadzane sà wspólnym emitorem i dla których decyzj´ o pozwoleniu na budow´ wydano po dniu
30 czerwca 1987 r., stanowi dopuszczalna iloÊç substancji zanieczyszczajàcych, o której mowa w § 6 ust. 1
i 3, odpowiadajàca ∏àcznej mocy cieplnej tych êróde∏.
§ 9. Do dnia 31 grudnia 2002 r. dopuszczalna iloÊç
dwutlenku siarki ze spalania paliw w êród∏ach nowych
o mocy cieplnej nie mniejszej ni˝ 400 MWt, które pracujà przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 2200 godzin w roku kalendarzowym (Êrednia kroczàca z pi´ciu lat), wynosi
800 miligramów SO2 w metrze szeÊciennym suchych
gazów odlotowych w warunkach normalnych —
w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci tlenu w gazach odlotowych ze spalania paliw sta∏ych — 6%, paliw ciek∏ych i gazowych — 3%.
§ 10. Dopuszczalna iloÊç dwutlenku siarki ze spalania paliw sta∏ych w êród∏ach o mocy cieplnej nie mniejszej ni˝ 400 MWt, dla których decyzj´ o pozwoleniu na
budow´ wydano po dniu 30 czerwca 1987 r. i które pracujà przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 2200 godzin w roku kalendarzowym (Êrednia kroczàca z pi´ciu lat), wynosi
800 miligramów SO2 w metrze szeÊciennym suchych
gazów odlotowych w warunkach normalnych —
w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 6% tlenu w gazach odlotowych.
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§ 11. Do dnia 31 grudnia 2002 r. dopuszczalnà iloÊç
substancji zanieczyszczajàcych ze spalania paliw w êródle, powsta∏ym w wyniku zwi´kszenia jego mocy cieplnej po dniu 6 paêdziernika 1998 r. o co najmniej
50 MWt, stanowi dopuszczalna iloÊç substancji zanieczyszczajàcych, o której mowa w § 6 ust. 1, odpowiadajàca mocy cieplnej êród∏a po rozbudowie, z wy∏àczeniem êróde∏ wielopaliwowych, w których spalane sà
w tym samym czasie dwa lub wi´cej paliwa.
§ 12. Dopuszczalnà iloÊç substancji zanieczyszczajàcych ze spalania paliw w êródle, powsta∏ym w wyniku zwi´kszenia jego mocy cieplnej o co najmniej
50 MWt, dla którego decyzj´ o pozwoleniu na rozbudow´ wydano po dniu 30 czerwca 1987 r., stanowi dopuszczalna iloÊç substancji zanieczyszczajàcych, o której mowa w § 6 ust. 1 i 3, odpowiadajàca mocy cieplnej
êród∏a po rozbudowie, z wy∏àczeniem êróde∏ wielopaliwowych, w których spalane sà w tym samym czasie
dwa lub wi´cej paliwa.
§ 13. 1. Dopuszczalnà iloÊç substancji zanieczyszczajàcych ze spalania w tym samym czasie dwóch lub
wi´cej paliw w wielopaliwowym êródle stanowi, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, Êrednia obliczona z dopuszczalnych iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, o których
mowa w § 6, ze spalania poszczególnych paliw, wa˝ona wzgl´dem mocy cieplnej ze spalania tych paliw.
2. Dopuszczalnà iloÊç substancji zanieczyszczajàcych ze spalania w wielopaliwowym êródle, razem z innymi paliwami, pozosta∏oÊci z procesu przerobu ropy
naftowej, dla jednostek organizacyjnych prowadzàcych ten proces, stanowi, z zastrze˝eniem ust. 3, wartoÊç ustalona w sposób nast´pujàcy:
1) od dwukrotnej najwy˝szej wartoÊci dopuszczalnej
iloÊci substancji zanieczyszczajàcej, o której mowa
w § 6, ze spalania jednego z tych paliw odejmuje
si´ wartoÊç najni˝szà, nast´pnie ró˝nic´ t´ mno˝y
si´ przez moc cieplnà ze spalania paliwa z najwy˝szà dopuszczalnà iloÊcià substancji zanieczyszczajàcej, a w przypadku gdy spalane sà dwa paliwa
z najwy˝szà dopuszczalnà iloÊcià substancji zanieczyszczajàcej, ró˝nic´ t´ mno˝y si´ przez wy˝szà
moc cieplnà ze spalania tych dwóch paliw,
2) dopuszczalnà iloÊç substancji zanieczyszczajàcej,
o której mowa w § 6, ze spalania paliw, poza paliwem z najwy˝szà dopuszczalnà iloÊcià substancji
zanieczyszczajàcej, mno˝y si´ przez moc cieplnà
z ich spalania,
3) sum´ wartoÊci z pkt 1 i 2 dzieli si´ przez moc cieplnà ze spalania wszystkich paliw.
3. Dopuszczalnà iloÊç substancji zanieczyszczajàcej
ze spalania w wielopaliwowym êródle, razem z innymi
paliwami, pozosta∏oÊci z procesu przerobu ropy naftowej, dla jednostek organizacyjnych prowadzàcych ten
proces, je˝eli moc cieplna ze spalania paliwa z najwy˝szà dopuszczalnà iloÊcià substancji zanieczyszczajàcej
wynosi co najmniej 50% mocy cieplnej ze spalania
wszystkich paliw, stanowi dopuszczalna iloÊç substan-
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cji zanieczyszczajàcych, o której mowa w § 6, odpowiadajàca temu paliwu.
§ 14. 1. Dopuszczalna iloÊç tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu z turbin gazowych o mocy
cieplnej nie mniejszej ni˝ 50 MWt, okreÊlonej przy ciÊnieniu atmosferycznym 101,3 kPa, temperaturze
288 K i wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza 60%, które
pracujà przy obcià˝eniu wy˝szym ni˝ 70% obcià˝enia
nominalnego, jest równa:
1) przy spalaniu paliw ciek∏ych, b´dàcych lekkimi
i Êrednimi produktami destylacji ropy naftowej —
120 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 15% tlenu w gazach
odlotowych,
2) przy spalaniu gazu ziemnego:
a) 50*η/35, gdzie 50 oznacza 50 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych —
w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy
zawartoÊci 15% tlenu w gazach odlotowych, a η
oznacza wyra˝onà w % sprawnoÊç turbiny, wi´kszà ni˝ 35%, odpowiadajàcà obcià˝eniu nominalnemu,
okreÊlonà
przy
ciÊnieniu
atmosferycznym 101,3 kPa, temperaturze
288 K i wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza 60%,
b) 50 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 15% tlenu
w gazach odlotowych, je˝eli sprawnoÊç turbiny
odpowiadajàca obcià˝eniu nominalnemu, okreÊlona przy ciÊnieniu atmosferycznym 101,3 kPa,
temperaturze 288 K i wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza 60%, jest nie wi´ksza ni˝ 35%,
c) 75 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 15% tlenu
w gazach odlotowych, je˝eli turbina jest zastosowana w skojarzonym cyklu produkcji energii
cieplnej i elektrycznej lub nap´dza spr´˝ark´
w publicznej sieci zaopatrzenia w gaz.
2. Dopuszczalna iloÊç dwutlenku siarki z turbin gazowych, o których mowa w ust. 1, jest równa:
1) 285 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 15% tlenu w gazach
odlotowych, je˝eli turbina jest opalana paliwami
ciek∏ymi b´dàcymi lekkimi i Êrednimi produktami
destylacji ropy naftowej,
2) 12 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 15% tlenu w gazach
odlotowych, je˝eli turbina jest opalana gazem
ziemnym.
3. Dopuszczalna iloÊç tlenku w´gla z turbin gazowych, o których mowa w ust. 1, jest równa:
1) 150 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnie-
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niu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 15% tlenu w gazach
odlotowych, je˝eli turbina jest opalana paliwami
ciek∏ymi b´dàcymi lekkimi i Êrednimi produktami
destylacji ropy naftowej,
2) 100 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 15% tlenu w gazach
odlotowych, je˝eli turbina jest opalana gazem
ziemnym.
§ 15. 1. Uznaje si´, ˝e dopuszczalna iloÊç substancji zanieczyszczajàcej ze spalania paliw jest dotrzymana, je˝eli:
1) iloÊç substancji zanieczyszczajàcych ze êród∏a istniejàcego, przeznaczonego do likwidacji przed
dniem 31 grudnia 2010 r., nie przekroczy w okresie
od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
dopuszczalnej iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, o której mowa w § 6 ust. 2 i 3, obowiàzujàcej
w okresie do dnia 31 grudnia 2005 r.,
2) Êrednia obliczona z iloÊci substancji zanieczyszczajàcych ze êróde∏, z których gazy odlotowe odprowadzane sà wspólnym emitorem, wa˝ona wzgl´dem nat´˝enia przep∏ywu obj´toÊci gazów odlotowych, nie przekroczy Êredniej obliczonej z dopuszczalnych iloÊci substancji zanieczyszczajàcych,
o których mowa w § 6, ze êróde∏ pracujàcych w tym
samym czasie, wa˝onej wzgl´dem nominalnego
nat´˝enia przep∏ywu obj´toÊci gazów odlotowych
z tych êróde∏,
3) Êrednia obliczona z iloÊci substancji zanieczyszczajàcych ze êróde∏ istniejàcych jednej jednostki organizacyjnej, zlokalizowanych na jednym terenie, wa˝ona wzgl´dem nat´˝enia przep∏ywu obj´toÊci gazów odlotowych, nie przekroczy Êredniej obliczonej z dopuszczalnych iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, ze êróde∏ pracujàcych w tym samym czasie, wa˝onej
wzgl´dem nominalnego nat´˝enia przep∏ywu obj´toÊci gazów odlotowych z tych êróde∏,
4) dla êród∏a, w którego gazach odlotowych prowadzone sà ciàg∏e pomiary st´˝eƒ substancji zanieczyszczajàcych, z zastrze˝eniem pkt 5, sà spe∏nione
jednoczeÊnie nast´pujàce warunki:
a) Êrednia iloÊç substancji zanieczyszczajàcych dla
faktycznych godzin pracy êród∏a odniesiona do
miesiàca kalendarzowego nie przekroczy dopuszczalnej iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, o której mowa w § 6,
b) 97% Êrednich iloÊci dwutlenku siarki i 97% Êrednich iloÊci py∏u oraz 95% Êrednich iloÊci tlenków
azotu i 95% Êrednich iloÊci tlenków w´gla obliczonych dla faktycznych godzin pracy êród∏a
ka˝dego dnia kalendarzowego dla poprzednich
dwóch dni kalendarzowych w ciàgu roku kalendarzowego nie przekroczy 110% dopuszczalnych
iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, o których
mowa w § 6,
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5) dla turbin gazowych, w których gazach odlotowych
prowadzone sà ciàg∏e pomiary st´˝eƒ substancji
zanieczyszczajàcych, sà spe∏nione jednoczeÊnie
nast´pujàce warunki:
a) Êrednia dobowa iloÊç substancji zanieczyszczajàcych dla faktycznych godzin pracy turbiny gazowej nie przekroczy dopuszczalnej iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, o której mowa w § 6
ust. 1,
b) Êrednia jednogodzinna iloÊç substancji zanieczyszczajàcych nie przekroczy 200% dopuszczalnej iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, o której mowa w § 6 ust. 1.
2. W przypadku prowadzenia ciàg∏ych pomiarów
st´˝eƒ substancji zanieczyszczajàcych w gazach odlotowych przy jednoczesnej pracy êróde∏, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3, uznaje si´, ˝e dopuszczalna iloÊç substancji zanieczyszczajàcych jest dotrzymana, je˝eli
spe∏nione sà warunki okreÊlone:
1) w ust. 1 pkt 4, z tym ˝e wielkoÊciami, które nie mogà byç przekroczone, sà odpowiednio Êrednia obliczona z dopuszczalnych iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, o których mowa w § 6, wa˝ona
wzgl´dem nominalnego nat´˝enia przep∏ywu obj´toÊci gazów odlotowych z tych êróde∏ oraz 110%
takiej Êredniej,
2) w ust. 1 pkt 5, z tym ˝e wielkoÊciami, które nie mogà byç przekroczone, sà odpowiednio Êrednia obliczona z dopuszczalnych iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, o których mowa w § 6 ust. 1, wa˝ona wzgl´dem nominalnego nat´˝enia przep∏ywu
obj´toÊci gazów odlotowych z tych êróde∏ oraz
200% takiej Êredniej.
3. W przypadku gdy êród∏o istniejàce zosta∏o zastàpione êród∏em nowym, ust. 1 pkt 3 stosuje si´ odpowiednio.
4. Ârednie iloÊci substancji zanieczyszczajàcych,
o których mowa w ust. 1 pkt 4, oblicza si´ z jednogodzinnych Êrednich iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, przy czym w obliczeniach nie uwzgl´dnia si´
okresów:
1) do 240 godzin w roku kalendarzowym, liczàc od poczàtku roku, z tytu∏u zak∏óceƒ w pracy urzàdzeƒ
ochronnych odsiarczajàcych, wp∏ywajàcych na
zwi´kszenie iloÊci dwutlenku siarki,
2) osiàgania obcià˝enia êród∏a okreÊlonego jako minimum techniczne,
3) prób rozruchowych êród∏a lub urzàdzenia ochronnego,
4) dochodzenia do pe∏nej zdolnoÊci produkcyjnej,
5) wzorcowania i kalibracji urzàdzeƒ pomiarowych.
5. Ârednie iloÊci substancji zanieczyszczajàcych,
o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a), oblicza si´ z jednogodzinnych Êrednich iloÊci substancji zanieczyszcza-
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jàcych, przy czym w obliczeniach nie uwzgl´dnia si´
okresów rozruchu i zatrzymywania turbiny gazowej.
6. Je˝eli zawartoÊç siarki w w´glu brunatnym nie
pozwala na dotrzymanie dopuszczalnej iloÊci dwutlenku siarki, o której mowa w § 6 ust. 2 i 3, ze êróde∏ istniejàcych, powiàzanych technologicznie z kopalniami w´gla brunatnego, uznaje si´, ˝e dopuszczalna iloÊç dwutlenku siarki jest dotrzymana, je˝eli przekroczenia tej
wartoÊci nie wyst´pujà d∏u˝ej ni˝ przez 2200 godzin
w roku kalendarzowym i iloÊç dwutlenku siarki nie
przekracza w tym okresie 3000 mg/m3 suchych gazów
odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 6%
tlenu w gazach odlotowych.
7. Je˝eli êród∏a nowe o mocy cieplnej nie mniejszej
ni˝ 50 MWt, do których u˝ytkowania przystàpiono
przed dniem 31 grudnia 1994 r., nie sà wyposa˝one
w urzàdzenia ochronne odsiarczajàce, do dnia 31 grudnia 2002 r. uznaje si´, ˝e dopuszczalna iloÊç dwutlenku
siarki jest dotrzymana, je˝eli iloÊç tej substancji nie
przekracza dopuszczalnej iloÊci dwutlenku siarki, o której mowa w § 6 ust. 2 i 3.
§ 16. 1. W przypadku gdy w wyniku zak∏óceƒ w pracy urzàdzeƒ ochronnych odpylajàcych Êrednie dobowe
iloÊci py∏u przekroczà dopuszczalne iloÊci py∏u, o których mowa w § 6, o wi´cej ni˝ 30%, prac´ êród∏a
wstrzymuje si´ niezw∏ocznie.
2. W przypadku wystàpienia zak∏óceƒ w pracy urzàdzeƒ ochronnych odsiarczajàcych, prac´ êród∏a wstrzymuje si´ niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ po 48 godzinach trwania zak∏óceƒ.
§ 17. W celu ograniczenia emisji py∏u ze êróde∏
w procesach spalania paliw dopuszcza si´ stosowanie
zwiàzków zawierajàcych siark´.
§ 18. W przypadku gdy nie sà dotrzymane dopuszczalne do wprowadzania do powietrza iloÊci dwutlenku siarki, py∏u lub tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, o których mowa w § 6, stosuje si´ urzàdzenia techniczne ograniczajàce wprowadzanie tych
substancji do powietrza.
§ 19. 1. Pomiary st´˝eƒ substancji zanieczyszczajàcych w gazach odlotowych prowadzi si´ w sposób ciàg∏y, je˝eli moc êród∏a wynosi co najmniej 300 MWt, lub
gdy wspólnym emitorem odprowadzane sà gazy odlotowe ze êróde∏ o ∏àcznej mocy cieplnej co najmniej
300 MWt, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku turbin gazowych pomiary st´˝eƒ
tlenków azotu i tlenku w´gla w gazach odlotowych prowadzi si´ w sposób ciàg∏y, je˝eli moc turbiny, okreÊlona przy ciÊnieniu atmosferycznym 101,3 kPa, temperaturze 288 K i wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza 60%, wynosi co najmniej 100 MWt, lub gdy wspólnym emitorem odprowadzane sà gazy odlotowe z turbin gazowych o ∏àcznej mocy cieplnej co najmniej 100 MWt,
okreÊlonej przy ciÊnieniu atmosferycznym 101,3 kPa,
temperaturze 288 K i wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza
60%.
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3. Jednostki organizacyjne posiadajàce êród∏a,
o których mowa w ust. 1, przeznaczone do likwidacji
przed dniem 1 stycznia 2003 r. i niewyposa˝one w urzàdzenia do ciàg∏ych pomiarów st´˝eƒ substancji zanieczyszczajàcych w gazach odlotowych prowadzà pomiary okresowo, co najmniej raz na szeÊç miesi´cy.
§ 20. 1. Pomiary st´˝eƒ substancji zanieczyszczajàcych w gazach odlotowych, dla êróde∏ niewymienionych w § 19, prowadzi si´ okresowo, co najmniej raz na
szeÊç miesi´cy, je˝eli moc êród∏a wynosi co najmniej:
1) 2 MWt dla êróde∏ opalanych paliwem sta∏ym lub
ciek∏ym,
2) 5 MWt dla êróde∏ opalanych paliwem gazowym.
2. Pomiary st´˝eƒ py∏u i dwutlenku siarki w gazach
odlotowych z turbin gazowych, o których mowa w § 19
ust. 2, prowadzi si´ okresowo, co najmniej raz na szeÊç
miesi´cy, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Nie prowadzi si´ pomiarów st´˝eƒ py∏u w gazach
odlotowych z turbin gazowych opalanych gazem ziemnym lub gazem ciek∏ym.
§ 21. Przepisy niniejszego rozdzia∏u, dotyczàce odprowadzania gazów odlotowych ze êróde∏ wspólnym
emitorem, stosuje si´ odpowiednio do emitorów wieloprzewodowych.
Rozdzia∏ 3
Spalanie odpadów komunalnych
§ 22. 1. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
do spalarni odpadów komunalnych, przez które rozumie si´ urzàdzenia techniczne u˝ywane do spalania odpadów komunalnych, odpadów podobnych do komunalnych innych ni˝ niebezpieczne lub gazowych produktów pirolizy tych odpadów, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ do spalarni odpadów komunalnych, dla których decyzje o pozwoleniu na budow´ wydano po dniu 31 grudnia
2001 r., a od dnia 1 stycznia 2003 r. do wszystkich spalarni odpadów komunalnych, bez wzgl´du na dat´ wydania decyzji o pozwoleniu na budow´.
§ 23. Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza
iloÊci py∏u, metali ci´˝kich, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki, tlenku w´gla, zwiàzków organicznych w przeliczeniu na w´giel, dioksyn i furanów, zwane dalej w niniejszym rozdziale „dopuszczalnymi iloÊciami substancji zanieczyszczajàcych”, ze spalania
odpadów komunalnych, okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
§ 24. 1. W przypadku prowadzenia ciàg∏ych pomiarów st´˝eƒ substancji zanieczyszczajàcych w gazach
odlotowych, uznaje si´, ˝e dopuszczalna iloÊç tych substancji ze spalania odpadów komunalnych jest dotrzymana, je˝eli sà spe∏nione jednoczeÊnie nast´pujàce
warunki:
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1) Êrednie jednogodzinne iloÊci tlenku w´gla nie przekraczajà dopuszczalnej iloÊci tlenku w´gla, okreÊlonej w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia,
2) co najmniej 90% Êrednich dziesi´ciominutowych
iloÊci tlenku w´gla, wyst´pujàcych w ciàgu 24 godzin pracy spalarni o nominalnej zdolnoÊci przerobowej nie mniejszej ni˝ 1 Mg/h, w tym okresów rozruchu i zatrzymywania, nie przekracza 150 mg/m3
suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa,
przy zawartoÊci 11% tlenu w gazach odlotowych,
3) Êrednie iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, z wy∏àczeniem tlenku w´gla oraz dioksyn i furanów, odniesione do 7 dni kalendarzowych, nie przekraczajà dopuszczalnych iloÊci tych substancji, okreÊlonych w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia,
4) Êrednie dobowe iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, z wy∏àczeniem tlenku w´gla oraz dioksyn i furanów, nie przekraczajà dopuszczalnych iloÊci tych
substancji, okreÊlonych w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia, o wi´cej ni˝ 30%.
2. Dokonujàc oceny dotrzymywania warunków,
o których mowa w ust. 1, uwzgl´dnia si´ tylko te godziny, w których spalarnia faktycznie pracuje, w tym okresy rozruchu i zatrzymywania spalarni.
§ 25. 1. W przypadku wystàpienia zak∏óceƒ w procesach spalania odpadów komunalnych lub w pracy
urzàdzeƒ ochronnych, ograniczajàcych wprowadzanie
substancji zanieczyszczajàcych do powietrza, wp∏ywajàcych na zwi´kszenie iloÊci tych substancji, prac´ spalarni wstrzymuje si´ niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ po
oÊmiu godzinach trwania zak∏óceƒ, z zastrze˝eniem
ust. 2.
2. Prac´ spalarni wstrzymuje si´ natychmiast, je˝eli:
1) iloÊç py∏u wprowadzana do powietrza przekroczy
600 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 11% tlenu w gazach
odlotowych,
2) nie sà spe∏nione warunki, o których mowa w § 26
ust. 1,
3) ∏àczny czas wyst´powania zak∏óceƒ, o których mowa w ust. 1, przekroczy 96 godzin w roku kalendarzowym.
§ 26. 1. Proces spalania odpadów komunalnych
prowadzi si´ w taki sposób, aby przez ca∏y czas jego
trwania temperatura gazów powstajàcych w wyniku
spalania, przez co najmniej dwie sekundy, utrzymywa∏a si´ na poziomie nie ni˝szym ni˝ 850°C, a zawartoÊç
tlenu w gazach wynosi∏a co najmniej 6%, z zastrze˝eniem § 27.
2. Spalarnie odpadów komunalnych wyposa˝one
sà w:
1) palniki pomocnicze w∏àczane automatycznie, je˝eli
temperatura gazów odlotowych spadnie poni˝ej
850°C, oraz u˝ywane w okresie rozruchu i zatrzymywania spalarni, z zastrze˝eniem § 27,
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2) urzàdzenia do ciàg∏ych pomiarów temperatury, ciÊnienia, wilgotnoÊci i zawartoÊci tlenu w gazach
odlotowych w komorze spalania oraz rejestracji
wyników tych pomiarów.
§ 27. Je˝eli do procesu spalania odpadów komunalnych zostanie zastosowana technologia, rozwiàzanie techniczne spalarni lub urzàdzenie ochronne,
w którego wyniku iloÊci dioksyn i furanów wprowadzane do powietrza b´dà nie wi´ksze ni˝ iloÊci tych substancji ze spalania w warunkach, o których mowa
w § 26 ust. 1 i 2 pkt 1, to warunki te nie muszà byç zachowane.
§ 28. 1. W spalarniach odpadów komunalnych
o nominalnej zdolnoÊci przerobowej nie mniejszej ni˝
1 Mg/h prowadzi si´ pomiary st´˝eƒ w gazach odlotowych nast´pujàcych substancji zanieczyszczajàcych:
1) py∏u, tlenku w´gla i chlorowodoru — w sposób ciàg∏y,
2) metali ci´˝kich, fluorowodoru, dwutlenku siarki,
zwiàzków organicznych, dioksyn i furanów — okresowo, co najmniej raz na szeÊç miesi´cy.
2. W spalarniach odpadów komunalnych o nominalnej zdolnoÊci przerobowej mniejszej ni˝ 1 Mg/h prowadzi si´ okresowe pomiary st´˝eƒ py∏u, tlenku w´gla,
chlorowodoru i zwiàzków organicznych w gazach odlotowych co najmniej raz na szeÊç miesi´cy.
3. Je˝eli ze spalania odpadów komunalnych wprowadzane sà do powietrza dioksyny i furany w iloÊciach
nieprzekraczajàcych 10% dopuszczalnych iloÊci, o których mowa w § 23, wykonywanie pomiarów st´˝eƒ
tych substancji zanieczyszczajàcych w gazach odlotowych nie jest wymagane.
Rozdzia∏ 4
Spalanie odpadów niebezpiecznych
§ 29. 1. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´,
z zastrze˝eniem ust. 2, do spalarni odpadów niebezpiecznych, przez które rozumie si´ urzàdzenia techniczne wykorzystywane do spalania, w dowolnym procesie technologicznym, odpadów niebezpiecznych lub
produktów ich wst´pnego przetwarzania oraz spalania
produktów procesów przetwarzania termicznego tych
odpadów, w szczególnoÊci pirolizy i procesu plazmowego.
2. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ do spalarni odpadów niebezpiecznych, dla których decyzje
o pozwoleniu na budow´ wydano po dniu 31 grudnia
2001 r., a od dnia 1 stycznia 2003 r. do wszystkich spalarni odpadów niebezpiecznych, bez wzgl´du na dat´
wydania decyzji o pozwoleniu na budow´.
§ 30. 1. Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza iloÊci py∏u, metali ci´˝kich, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki, tlenku w´gla, zwiàzków organicznych w przeliczeniu na w´giel, dioksyn i furanów, zwane dalej w niniejszym rozdziale „dopuszczalnymi iloÊciami substancji zanieczyszczajàcych”, ze
spalania odpadów niebezpiecznych, z zastrze˝eniem
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ust. 2 i § 31 ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.
2. Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza
iloÊci substancji zanieczyszczajàcych ze spalania olejów odpadowych o wartoÊci opa∏owej nie mniejszej ni˝
30 MJ/kg oraz zawierajàcych mniej ni˝ 50 ppm (0,05‰)
polichlorowanych w´glowodorów aromatycznych
i mniej ni˝ 0,3% siarki okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.
§ 31. 1. W przypadku spalania w tym samym czasie
odpadów niebezpiecznych wraz z innymi paliwami, je˝eli moc cieplna uzyskana ze spalania odpadów niebezpiecznych nie przekracza 40% ca∏kowitej mocy
cieplnej spalarni, dopuszczalnà iloÊç substancji zanieczyszczajàcych stanowi, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, Êrednia obliczona z dopuszczalnych iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, o których mowa w § 6, § 23 i § 30, wa˝ona wzgl´dem nat´˝enia przep∏ywu obj´toÊci gazów
odlotowych ze spalania tych odpadów lub paliw.
2. Dopuszczalnà iloÊç chlorowodoru, fluorowodoru
i metali ci´˝kich ze spalania w tym samym czasie olejów odpadowych, o których mowa w § 30 ust. 2, i innych odpadów niebezpiecznych okreÊla za∏àcznik nr 5
do rozporzàdzenia.
3. Dopuszczalnà iloÊç metali ci´˝kich ze spalania
w tym samym czasie odpadów komunalnych i niebezpiecznych, z zastrze˝eniem ust. 4, okreÊla za∏àcznik nr 5
do rozporzàdzenia.
4. Dopuszczalnà iloÊç chlorowodoru, fluorowodoru
i metali ci´˝kich ze spalania w tym samym czasie odpadów komunalnych i olejów odpadowych, o których
mowa w § 30 ust. 2, okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
5. Je˝eli w § 6, § 23 i § 30 nie zosta∏y okreÊlone dopuszczalne iloÊci substancji zanieczyszczajàcej, to obliczajàc Êrednià, o której mowa w ust. 1, zamiast dopuszczalnej iloÊci substancji zanieczyszczajàcej przyjmuje
si´ rzeczywistà iloÊç tej substancji, pod warunkiem ˝e
wprowadzenie jej do powietrza nie spowoduje przekraczania dopuszczalnego st´˝enia tej substancji w powietrzu.
§ 32. 1. Uznaje si´, ˝e dopuszczalna iloÊç substancji zanieczyszczajàcych ze spalania odpadów niebezpiecznych jest dotrzymana, je˝eli w przypadku prowadzenia ciàg∏ych pomiarów st´˝eƒ substancji zanieczyszczajàcych w gazach odlotowych spe∏nione sà jednoczeÊnie nast´pujàce warunki:
1) Êrednie dobowe iloÊci dwutlenku siarki, py∏u, chlorowodoru oraz zwiàzków organicznych w przeliczeniu na w´giel nie przekraczajà nast´pujàcych wartoÊci st´˝eƒ tych substancji w suchych gazach odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci
11% tlenu w gazach odlotowych:
a) 50 mg/m3 — dla dwutlenku siarki,
b) 10 mg/m3 — dla py∏u, substancji organicznych,
chlorowodoru
oraz 97% Êrednich trzydziestominutowych iloÊci
tych substancji w ciàgu roku kalendarzowego nie
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przekracza wartoÊci okreÊlonych w lit. a) i b) lub
Êrednie trzydziestominutowe nie przekraczajà dopuszczalnych iloÊci tych substancji zanieczyszczajàcych okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia,
2) Êrednie:
a) dobowe iloÊci fluorowodoru nie przekraczajà
1 mg fluorowodoru w 1 m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 11% tlenu w gazach odlotowych,
b) trzydziestominutowe lub 97% Êrednich trzydziestominutowych iloÊci fluorowodoru w ciàgu roku kalendarzowego nie przekraczajà odpowiednio 4 i 2 mg fluorowodoru w 1 m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu
101,3 kPa, przy zawartoÊci 11% tlenu w gazach
odlotowych,
3) Êrednie:
a) dobowe iloÊci tlenku w´gla nie przekraczajà
50 mg tlenku w´gla w 1 m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 11% tlenu w gazach odlotowych,
b) trzydziestominutowe lub 95% Êrednich dziesi´ciominutowych iloÊci tlenku w´gla w ciàgu
24 godzin nie przekraczajà odpowiednio 100
i 150 mg tlenku w´gla w 1 m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 11% tlenu w gazach odlotowych.
2. Dokonujàc oceny dotrzymywania warunków,
o których mowa w ust. 1, uwzgl´dnia si´ okresy faktycznej pracy spalarni, w tym okresy jej rozruchu i zatrzymywania, lecz nie uwzgl´dnia si´, wp∏ywajàcych
na zwi´kszenie iloÊci substancji zanieczyszczajàcych,
zak∏óceƒ w pracy urzàdzeƒ ochronnych do 60 godzin
w roku kalendarzowym, liczàc od poczàtku roku.
§ 33. 1. W przypadku wystàpienia zak∏óceƒ w procesach spalania odpadów niebezpiecznych lub w pracy urzàdzeƒ ochronnych ograniczajàcych wprowadzanie substancji zanieczyszczajàcych do powietrza, wp∏ywajàcych na zwi´kszenie iloÊci tych substancji, wstrzymuje si´ niezw∏ocznie:
1) podawanie odpadów niebezpiecznych do spalarni,
2) prac´ spalarni, nie póêniej jednak ni˝ po czterech
godzinach trwania zak∏óceƒ,
— z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Podawanie odpadów niebezpiecznych do spalarni lub prac´ spalarni wstrzymuje si´ natychmiast, je˝eli:
1) iloÊç py∏u wprowadzana do powietrza przekroczy
150 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, przy zawartoÊci 11% tlenu w gazach
odlotowych,
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2) nie sà spe∏nione warunki, o których mowa w § 34
ust. 1—3,
3) ∏àczny czas wyst´powania zak∏óceƒ, o których mowa w ust. 1, przekroczy 60 godzin w roku kalendarzowym.
§ 34. 1. Proces spalania odpadów niebezpiecznych
prowadzi si´ w taki sposób, aby przez ca∏y czas jego
trwania temperatura gazów powstajàcych w wyniku
spalania, przez co najmniej dwie sekundy, utrzymywa∏a si´ na poziomie nie ni˝szym ni˝ 850°C, a zawartoÊç
tlenu w gazach wynosi∏a co najmniej 6%, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku spalania odpadów niebezpiecznych zawierajàcych ponad 1% zwiàzków fluorowcoorganicznych, w przeliczeniu na chlor, temperatura,
o której mowa w ust. 1, nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 1100°C.
3. W przypadku spalania wy∏àcznie odpadów niebezpiecznych p∏ynnych albo zmieszanych substancji
gazowych i sta∏ych sypkich, pochodzàcych ze wst´pnego przetwarzania odpadów niebezpiecznych przy niedoborze tlenu, je˝eli moc cieplna uzyskana ze spalania
substancji gazowej stanowi ponad 50% ca∏kowitej mocy cieplnej spalarni, zawartoÊç tlenu w gazach powstajàcych ze spalania powinna wynosiç co najmniej 3%.
4. Spalarnie odpadów niebezpiecznych wyposa˝one sà w:
1) palniki pomocnicze w∏àczane automatycznie, je˝eli
temperatura gazów odlotowych spadnie poni˝ej
poziomu, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz u˝ywane w okresie rozruchu i zatrzymywania spalarni,
2) system zapobiegajàcy podawaniu odpadów niebezpiecznych do spalarni, je˝eli temperatura gazów odlotowych spadnie poni˝ej poziomu, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz gdy pomiary ciàg∏e wyka˝à, spowodowane zak∏óceniami w pracy urzàdzeƒ ochronnych, przekroczenia dopuszczalnych
iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, o których
mowa w § 30 i § 31,
3) urzàdzenia do ciàg∏ych pomiarów temperatury, ciÊnienia, wilgotnoÊci i zawartoÊci tlenu w gazach
odlotowych w komorze spalania oraz rejestracji
wyników tych pomiarów.
5. Je˝eli iloÊci substancji zanieczyszczajàcych ze
spalania uprzednio oczyszczonych gazów, powsta∏ych
w wyniku pirolizy odpadów niebezpiecznych, przeprowadzonej w urzàdzeniu o zdolnoÊci przerobowej
mniejszej ni˝ 1,2 Mg/24 h, nie przekraczajà dopuszczalnych iloÊci substancji zanieczyszczajàcych, okreÊlonych w § 30 ust. 1, to warunki, o których mowa
w ust. 1—4, nie muszà byç zachowane.
§ 35. 1. W spalarniach odpadów niebezpiecznych
prowadzi si´, z zastrze˝eniem ust. 2—4, pomiary st´˝eƒ
w gazach odlotowych nast´pujàcych substancji zanieczyszczajàcych:
1) tlenku w´gla, py∏u, chlorowodoru, fluorowodoru,
dwutlenku siarki i zwiàzków organicznych —
w sposób ciàg∏y,

Dziennik Ustaw Nr 87

— 6363 —

2) metali ci´˝kich, dioksyn i furanów — okresowo, co
najmniej raz na szeÊç miesi´cy, a przez pierwszy
rok eksploatacji spalarni — co dwa miesiàce.
2. Je˝eli w wyniku neutralizacji chlorowodoru zapewnione jest dotrzymywanie dopuszczalnej iloÊci tej
substancji, o której mowa w § 30 i § 31, to pomiary fluorowodoru mogà byç prowadzone okresowo, co najmniej raz na szeÊç miesi´cy.
3. Je˝eli ze spalania odpadów niebezpiecznych
wprowadzane sà do powietrza substancje zanieczyszczajàce w iloÊciach nieprzekraczajàcych 10% dopuszczalnych iloÊci, o których mowa w § 30 i § 31, wykonywanie pomiarów st´˝eƒ substancji zanieczyszczajàcych w gazach odlotowych nie jest wymagane, z wyjàtkiem ciàg∏ego pomiaru tlenku w´gla.
4. W przypadku spalania gazów pirolitycznych,
o których mowa w § 34 ust. 5, prowadzi si´, z zastrze˝eniem ust. 3, pomiary st´˝eƒ w gazach odlotowych
nast´pujàcych substancji zanieczyszczajàcych:
1) tlenku w´gla, py∏u, chlorowodoru, fluorowodoru,
metali ci´˝kich, dwutlenku siarki i zwiàzków organicznych — okresowo, co najmniej raz na 12 miesi´cy,
2) dioksyn i furanów — okresowo, co najmniej raz na
24 miesiàce.
5. Pomiary, o których mowa w ust. 4, wykonuje si´
po raz pierwszy w terminie 30 dni od dnia uruchomienia instalacji.
Rozdzia∏ 5
Produkcja azbestu
§ 36. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ do
procesów produkcji lub obróbki wyrobów wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych
azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz.
1018 i z 2000 r. Nr 88, poz. 986), je˝eli iloÊç surowego
azbestu zu˝ywana w tych procesach przekracza 100 kg
na rok.
§ 37. 1. Dopuszczalna do wprowadzania do powietrza emitorem iloÊç azbestu wynosi 0,1 mg/m3 gazów
odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa.
2. Dopuszczalna do wprowadzania do powietrza
emitorem iloÊç py∏u wynosi 0,1 mg/m3 gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze
273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa, je˝eli nie jest oznaczana
iloÊç azbestu w pyle.
§ 38. W przypadku gdy do pomiaru iloÊci azbestu
nie stosuje si´ metody wagowej, lecz metod´ mikroskopii optycznej fazowo-kontrastowej, uznaje si´, ˝e
dopuszczalna iloÊç azbestu wprowadzanego do powietrza emitorem jest dotrzymana, je˝eli w jednym mililitrze gazów odlotowych w warunkach normalnych —
w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa znajdujà si´

Poz. 957

nie wi´cej ni˝ 2 w∏ókna azbestu o d∏ugoÊci wi´kszej ni˝
5 µm i szerokoÊci mniejszej ni˝ 3 µm, przy czym stosunek d∏ugoÊci do szerokoÊci w∏ókna jest wi´kszy
ni˝ 3 :1.
§ 39. 1. Pomiary st´˝eƒ azbestu w gazach odlotowych prowadzi si´ okresowo, co najmniej raz na szeÊç
miesi´cy, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W przypadku gdy wyniki kolejnych 10 pomiarów
nie ró˝nià si´ mi´dzy sobà o wi´cej ni˝ 5%, pomiary
st´˝eƒ azbestu w gazach odlotowych mogà byç prowadzone raz na rok.
Rozdzia∏ 6
Produkcja dwutlenku tytanu
§ 40. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ do
procesów produkcji dwutlenku tytanu w przypadku
stosowania do rafinacji dwutlenku tytanu reakcji sulfonowania lub chlorowania.
§ 41. Dopuszczalna do wprowadzania do powietrza
iloÊç py∏ów wynosi:
1) 50 mg/m3 gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu
101,3 kPa, z procesów: mielenia surowców, mielenia suchego pigmentu, suszenia pigmentu i mikronizacji parowej,
2) 150 mg/m3 gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu
101,3 kPa, z pozosta∏ych procesów.
§ 42. W przypadku stosowania reakcji sulfonowania do rafinacji dwutlenku tytanu, dopuszczalna do
wprowadzania do powietrza iloÊç zwiàzków siarki, rozumiana jako iloÊç dwutlenku siarki, trójtlenku siarki
i kwasu siarkowego w przeliczeniu na dwutlenek siarki, wynosi:
1) 10 kg/Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu —
z procesów rozk∏adu surowców i kalcynacji,
2) 500 mg/m3 gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu
101,3 kPa — z procesu koncentracji odpadowych
roztworów kwaÊnych.
§ 43. W przypadku stosowania reakcji chlorowania
do rafinacji dwutlenku tytanu, dopuszczalna do wprowadzania do powietrza iloÊç chloru gazowego wynosi
40 mg/m3 gazów odlotowych w warunkach normalnych — w temperaturze 273 K i ciÊnieniu 101,3 kPa,
z tym ˝e Êrednie dobowe st´˝enia chloru nie mogà
przekroczyç 5 mg/m3 gazów odlotowych w warunkach
normalnych.
§ 44. Instalacje do termicznego rozk∏adu soli powsta∏ych w wyniku unieszkodliwiania odpadów z procesów produkcji dwutlenku tytanu przy zastosowaniu
reakcji sulfonowania wyposa˝one sà w urzàdzenia
ochronne odsiarczajàce.
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Rozdzia∏ 7

nologicznych i operacji technicznych (Dz. U. Nr 121,
poz. 793 i Nr 164, poz. 1186).

Przepisy koƒcowe

§ 46. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 5 ust. 3, § 8,
§ 10, § 12 i § 39—44, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Minister Ârodowiska: w z. M. Michalik

§ 45. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
8 wrzeÊnia 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajàcych z procesów tech-

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 30 lipca 2001 r. (poz. 957)

Za∏àcznik nr 1

Dziennik Ustaw Nr 87

— 6365 —

Poz. 957

Dziennik Ustaw Nr 87

— 6366 —

Poz. 957

Dziennik Ustaw Nr 87

— 6367 —

Poz. 957
Za∏àcznik nr 2

Dziennik Ustaw Nr 87

— 6368 —

Poz. 957

Dziennik Ustaw Nr 87

— 6369 —

Poz. 957
Za∏àcznik nr 3

Dziennik Ustaw Nr 87

— 6370 —

Poz. 957

Dziennik Ustaw Nr 87

— 6371 —

Poz. 957
Za∏àcznik nr 4

Dziennik Ustaw Nr 87

— 6372 —

Poz. 957
Za∏àcznik nr 5

Dziennik Ustaw Nr 87

— 6373 —

Poz. 957
Za∏àcznik nr 6

