
1) o odroczenie s∏u˝by wojskowej ze wzgl´du na ko-
niecznoÊç sprawowania bezpoÊredniej opieki nad
cz∏onkiem rodziny,

2) o skierowanie ich do s∏u˝by zast´pczej.

§ 4. Do poboru wzywa si´ tak˝e kobiety urodzone
w latach 1979—1985, które w roku szkolnym 2002/2003
koƒczà nauk´ w Êrednich i pomaturalnych lub policeal-
nych szko∏ach medycznych.

§ 5. Termin og∏oszenia poboru wyznacza si´ na
dzieƒ 20 stycznia 2003 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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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).

Minister Obrony Narodowej:
J. Szmajdziƒski

—————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — administracjia publiczna, na

podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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Informacja o mo˝liwoÊci zakupu wydawnictw Centrum Obs∏ugi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, ˝e w sprzeda˝y znajdujà si´
nast´pujàce wydawnictwa:

1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us∏ug (za∏àcznik do Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 — 6 tomów). Cena brutto — 351,00 z∏.

2. Polska Klasyfikacja Dzia∏alnoÊci (za∏àcznik do Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 829). Cena brutto — 60,00 z∏.

3. Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug (PKWiU) (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 92, poz. 1045).
Cena brutto — 61,00 z∏.

4. Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN) (za∏àcznik do Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1271).
Cena brutto — 151,00 z∏.

5. Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug (PKWiU) (za∏àcznik do Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 94). Cena brutto — 40,00 z∏.

6. Konwencja  Narodów Zjednoczonych o prawie morza (za∏àcznik do Dz. U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543). Cena brutto — 108,00 z∏

7. Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjà i oznakowaniem (za∏àcznik do Dz. U. z 2002 r. Nr 129, poz. 1110).
Cena brutto — 42,00 z∏.

8. Bezpieczeƒstwo i higiena pracy, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpo˝arowe w podziemnych
zak∏adach górniczych (za∏àcznik do Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169). Cena brutto — 24,20 z∏.

9. Program badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 (za∏àcznik do Dz. U. z 2002 r. Nr 146, poz. 1227). 
Cena brutto — 61,50 z∏.

Wszyscy zainteresowani wydawnictwami proszeni sà o dokonanie wp∏aty na konto bankowe Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ABN–AMRO Bank S.A. nr 16700004-643991059784, podanie liczby zamawianych
egzemplarzy oraz adresu odbiorcy.

Dowód wp∏aty z okreÊleniem zamawianych tytu∏ów b´dzie traktowany jako zamówienie.

Ponadto wymienione wydawnictwa mo˝na nabywaç w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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