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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 21 paêdziernika 2002 r.

w sprawie odpadów pochodzàcych z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania 
tych odpadów, które nie mogà byç unieszkodliwiane przez ich sk∏adowanie.

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) odpady pochodzàce z procesów wytwarzania dwu-
tlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów,
które nie mogà byç unieszkodliwiane poprzez ich
sk∏adowanie;

2) dopuszczalne iloÊci odpadów wytwarzanych
w przeliczeniu na ton´ wyprodukowanego dwu-
tlenku tytanu.

§ 2. Unieszkodliwiane poprzez sk∏adowanie nie mo-
gà byç nast´pujàce odpady powstajàce w procesie
siarczanowym wytwarzania dwutlenku tytanu oraz
z przetwarzania tych odpadów:

1) odpady sta∏e w postaci nieroz∏o˝onej rudy z wy∏à-
czeniem przetworzonego odpadu;

2) odpady mocnych kwasów w postaci macierzystych
cieczy powstajàcych w fazie filtracji po hydrolizie
roztworu siarczanu tytanylu lub po∏àczonych ma-
cierzystych cieczy i odpadów, je˝eli cieczom tym
towarzyszà odpady s∏abych kwasów zawierajàce
wi´cej ni˝ 0,5% wolnego kwasu siarkowego i ró˝ne
metale ci´˝kie;

3) odpady z przetwarzania odpadów poprodukcyj-
nych zawierajàce ró˝ne metale ci´˝kie i powstajàce

podczas przetwarzania odpadów mocnych kwa-
sów metodà zat´˝ania, w postaci odfiltrowanych
soli, szlamów i odpadów ciek∏ych, z wy∏àczeniem
zneutralizowanych i odfiltrowanych lub zdekanto-
wanych (oddzielonych) odpadów zawierajàcych
Êladowe iloÊci metali ci´˝kich;

4) odpady s∏abych kwasów w postaci wód pop∏ucz-
nych, wód ch∏odzàcych, kondensatów i innych
szlamów i odpadów ciek∏ych, innych ni˝ wymienio-
ne w pkt 1—3, zawierajàce 0,5% lub mniej kwasu
siarkowego;

5) odpady zneutralizowane w postaci cieczy o warto-
Êci pH powy˝ej 5,5, zawierajàce Êladowe iloÊci me-
tali ci´˝kich, powstajàce bezpoÊrednio przy filtracji
lub dekantacji z odpadów mocnych lub s∏abych
kwasów po ich przetworzeniu w celu zredukowania
ich kwasowoÊci i zawartoÊci metali ci´˝kich;

6) odpady pyliste w postaci ka˝dego rodzaju py∏u po-
wstajàcego w procesie produkcji, w szczególnoÊci
rudy i pigmentu.

§ 3. IloÊci wytwarzanych w procesie siarczanowym
odpadów w przeliczeniu na ton´ wyprodukowanego
dwutlenku tytanu nie mogà przekraczaç  5,0 Mg siar-
czanów.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

———————————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U.
z 2002 r. Nr 85, poz. 766).


