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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu sk∏adowisk odpadów.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r.
Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do sk∏a-
dowisk odpadów, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przepisów niniejszego rozporzàdzenia nie stosu-
je si´ do:

1) sk∏adowisk odpadów niebezpiecznych, na których
sk∏adowane sà wy∏àcznie nast´pujàce rodzaje od-
padów niebezpiecznych pochodzàcych z budowy,
remontu i demonta˝u obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej wymienione w katalogu
odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdze-
nia Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206), zwanym dalej „katalogiem odpadów”:
17 06 01* Materia∏y izolacyjne zawierajàce azbest
oraz 17 06 05* Materia∏y konstrukcyjne zawierajà-
ce azbest;

2) sk∏adowisk odpadów oboj´tnych.

§ 2. Monitoring sk∏adowiska odpadów obejmuje:

1) faz´ przedeksploatacyjnà — okres do dnia uzyska-
nia pozwolenia na u˝ytkowanie sk∏adowiska odpa-
dów;

2) faz´ eksploatacji — okres od dnia uzyskania pozwo-
lenia na u˝ytkowanie sk∏adowiska odpadów do
dnia uzyskania zgody na zamkni´cie sk∏adowiska
odpadów;

3) faz´ poeksploatacyjnà — okres 30 lat, liczàc od dnia
uzyskania decyzji o zamkni´ciu sk∏adowiska odpa-
dów.

§ 3. 1. Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej ma
na celu ocen´ stanu wyjÊciowego (ustalenie t∏a) i pole-
ga na:

1) okreÊleniu Êrednich danych meteorologicznych
w∏aÊciwych dla lokalizacji sk∏adowiska odpadów,
wynikajàcych z krajowej sieci meteorologicznej;

2) kontroli poprawnoÊci wykonania elementów sk∏a-
dowiska odpadów s∏u˝àcych do prowadzenia mo-
nitoringu, w szczególnoÊci poprawnoÊci wykona-
nia otworów obserwacyjnych dla wód podziem-
nych oraz ustabilizowania reperów geodezyjnych;

3) pomiarze i ocenie zgodnoÊci z przewidywanym
w projekcie budowy sk∏adowiska odpadów pozio-
mem wód podziemnych w wykonanych otworach
obserwacyjnych;

4) wyznaczeniu w instrukcji eksploatacji sk∏adowiska
odpadów miejsc poboru prób oraz substancji do
dalszych badaƒ monitoringowych dla gazu sk∏ado-
wiskowego, o ile b´dzie on wyst´powa∏ na sk∏ado-
wisku odpadów, zgodnie z przewidzianym rodza-
jem sk∏adowanych odpadów;

5) wyznaczeniu w instrukcji eksploatacji sk∏adowiska
odpadów miejsc poboru prób oraz parametrów
wskaênikowych do dalszych badaƒ monitoringo-
wych osobno dla wód powierzchniowych, odcieko-
wych i podziemnych, zgodnie z przewidzianym ro-
dzajem sk∏adowanych odpadów, z uwzgl´dnie-
niem stwierdzonego przed rozpocz´ciem eksplo-
atacji sk∏adowiska odpadów sk∏adu wód po-
wierzchniowych i podziemnych; dla wód podziem-
nych ustala si´ parametry wskaênikowe jak dla
wód odciekowych;

6) ustaleniu t∏a geochemicznego wód powierzchnio-
wych i wód podziemnych w miejscach, które we-
d∏ug zatwierdzonej instrukcji eksploatacji sk∏ado-
wiska odpadów sà wskazane do monitoringu
w dalszych fazach.

2. Dla gazu sk∏adowiskowego wymagany jest mo-
nitoring nast´pujàcych substancji:

1) metan (CH4);

2) dwutlenek w´gla (CO2);

3) tlen (O2).

3. SpoÊród parametrów dla wód powierzchnio-
wych i odciekowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, dla
sk∏adowisk odpadów niebezpiecznych oraz sk∏adowisk
odpadów innych ni˝ niebezpieczne wymagany jest
monitoring nast´pujàcych parametrów wskaêniko-
wych:

1) odczyn (pH);

2) przewodnoÊç elektrolityczna w∏aÊciwa.

4. Dla sk∏adowisk przyjmujàcych odpady komunal-
ne wymagany jest dodatkowo monitoring nast´pujà-
cych parametrów wskaênikowych:

1) ogólny w´giel organiczny (OWO);

2) zawartoÊç poszczególnych metali ci´˝kich (Cu, Zn,
Pb, Cd, Cr+6, Hg);

3) suma wielopierÊcieniowych w´glowodorów aro-
matycznych (WWA).

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

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
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5. Dodatkowe parametry wskaênikowe dla wód po-
wierzchniowych i odciekowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, mogà zostaç wybrane wy∏àcznie z listy
okreÊlonej w przepisach dotyczàcych klasyfikacji wód
(wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ Êródlàdowych
wód powierzchniowych); parametry te powinny byç
ustalane zgodnie z przewidzianym rodzajem sk∏adowa-
nych odpadów.

6. Badania parametrów wskaênikowych i substan-
cji, o których mowa w ust. 1, prowadzà laboratoria ba-
dawcze posiadajàce wdro˝ony system jakoÊci w rozu-
mieniu przepisów o normalizacji.

7. Dla istniejàcych sk∏adowisk odpadów ust. 1—6
stosuje si´ odpowiednio.

§ 4. Monitoring w fazie eksploatacji polega na:

1) badaniu wielkoÊci opadu atmosferycznego z po-
miarów prowadzonych na terenie sk∏adowiska od-
padów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu
wyjÊciowego wskazano stacj´ meteorologicznà re-
prezentatywnà dla lokalizacji sk∏adowiska odpa-
dów;

2) badaniu substancji i parametrów wskaênikowych,
ustalonych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 i 5, w wodach
powierzchniowych, odciekowych, podziemnych
i gazie sk∏adowiskowym;

3) pomiarze poziomu wód podziemnych w otworach
obserwacyjnych;

4) kontroli struktury i sk∏adu masy sk∏adowiska odpa-
dów pod kàtem zgodnoÊci z pozwoleniem na budo-
w´ sk∏adowiska odpadów oraz instrukcjà eksplo-
atacji sk∏adowiska odpadów; obowiàzek ten nie do-
tyczy sk∏adowisk przyjmujàcych wy∏àcznie odpady
jednego rodzaju wymienione w katalogu odpadów
w podgrupie 01 01 Odpady z wydobywania kopa-
lin oraz rodzaju odpadów 01 03 81 Odpady z flota-
cyjnego wzbogacania rud metali nie˝elaznych inne
ni˝ wymienione w 01 03 80;

5) kontroli osiadania powierzchni sk∏adowiska odpa-
dów w oparciu o ustalone repery.

§ 5. Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega na:

1) badaniu wielkoÊci opadu atmosferycznego z po-
miarów prowadzonych na terenie sk∏adowiska od-
padów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu
wyjÊciowego lub procedury zamkni´cia sk∏adowi-
ska odpadów wskazano stacj´ meteorologicznà re-
prezentatywnà dla lokalizacji sk∏adowiska odpa-
dów;

2) pomiarze poziomu wód podziemnych;

3) kontroli osiadania powierzchni sk∏adowiska odpa-
dów w oparciu o ustalone repery;

4) badaniu parametrów wskaênikowych, ustalonych
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 i 5, w wodach powierzch-
niowych, odciekowych, podziemnych i gazie sk∏a-
dowiskowym.

§ 6. 1. Badanie wielkoÊci opadu atmosferycznego
odbywa si´ raz dziennie w fazie eksploatacji i fazie po-
eksploatacyjnej.

2. Zakres parametrów wskaênikowych oraz mini-
malnà cz´stotliwoÊç badaƒ wód powierzchniowych,
odciekowych, podziemnych oraz gazu sk∏adowiskowe-
go w poszczególnych fazach eksploatacji sk∏adowiska
odpadów okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia, z za-
strze˝eniem ust. 3.

3. Je˝eli z wyników monitoringu prowadzonego
przez okres 5 lat od zamkni´cia sk∏adowiska odpadów
wynika, ˝e sk∏adowisko nie oddzia∏uje na Êrodowisko,
w∏aÊciwy organ mo˝e zmniejszyç cz´stotliwoÊç badaƒ
poszczególnych parametrów wskaênikowych, o któ-
rych mowa w § 5 pkt 4, nie rzadziej jednak ni˝ raz na
2 lata, a dla przewodnoÊci elektrolitycznej w∏aÊciwej
nie rzadziej ni˝ raz na rok.

4. Pomiar wielkoÊci przep∏ywu i sk∏adu p∏ynàcych
wód powierzchniowych, o ile wyst´pujà one w bezpo-
Êrednim otoczeniu sk∏adowiska opadów, odbywa si´
w nie mniej ni˝ dwóch punktach: jeden w górnym bie-
gu ka˝dego cieku, powy˝ej sk∏adowiska odpadów, dru-
gi w dolnym biegu, poni˝ej sk∏adowiska odpadów.

5. Pomiar obj´toÊci i sk∏adu wód odciekowych od-
bywa si´ w ka˝dym miejscu ich gromadzenia, przed ich
oczyszczeniem.

6. Je˝eli sk∏adowisko odpadów wyposa˝one jest
w instalacj´ oczyszczajàcà wody odciekowe, w ka˝dym
miejscu odprowadzania oczyszczonych wód odcieko-
wych ze sk∏adowiska odpadów dokonuje si´ pomiaru
sk∏adu wód odciekowych oczyszczonych w celu kon-
troli skutecznoÊci procesu oczyszczania.

7. Pomiar emisji gazu sk∏adowiskowego odbywa
si´ w reprezentatywnych cz´Êciach sk∏adowiska odpa-
dów, ustalonych w instrukcji eksploatacji sk∏adowiska
odpadów, w miejscach jego gromadzenia, przed wlo-
tem do instalacji oczyszczania i wykorzystania lub
unieszkodliwiania gazu sk∏adowiskowego.

§ 7. 1. IloÊç, g∏´bokoÊç oraz sposób budowy otwo-
rów do poboru prób oraz badaƒ sk∏adu wód podziem-
nych okreÊla szczegó∏owo pozwolenie na budow´ sk∏a-
dowiska odpadów; iloÊç otworów nie mo˝e byç jednak
mniejsza ni˝ 3 otwory dla ka˝dego z poziomów wodo-
noÊnych, o których mowa w ust. 2, z czego jeden powi-
nien znajdowaç si´ na dop∏ywie wód podziemnych,
dwa pozosta∏e — na przewidywanym odp∏ywie wód
podziemnych.

2. Je˝eli pod sk∏adowiskiem odpadów wyst´puje
wi´cej ni˝ jeden poziom wodonoÊny, w tym u˝ytkowe
poziomy wodonoÊne, konieczny jest monitoring pozio-
mów wodonoÊnych do pierwszego u˝ytkowego pozio-
mu wodonoÊnego w∏àcznie.

§ 8. 1. Przynajmniej raz w roku w fazie eksploatacji
i w fazie poeksploatacyjnej powinien byç badany prze-
bieg osiadania powierzchni sk∏adowiska odpadów.

2. Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni
sk∏adowiska odpadów wyznaczany metodami geode-
zyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperów, oraz
statecznoÊç zboczy okreÊlana metodami geotechnicz-
nymi.
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3. Przynajmniej raz w roku, w fazie eksploatacji, po-
winno byç prowadzone badanie struktury i sk∏adu ma-
sy sk∏adowanych odpadów; celem badania powinno
byç okreÊlenie powierzchni i obj´toÊci zajmowanej
przez odpady oraz struktury sk∏adowanych odpadów.

§ 9. 1. Je˝eli zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem odpadów
wystàpi do w∏aÊciwego organu o rozszerzenie listy od-
padów dopuszczonych do sk∏adowania na sk∏adowi-
sku odpadów, przed zatwierdzeniem instrukcji eksplo-
atacji konieczne jest ponowne wykonanie oceny stanu
wyjÊciowego z wyznaczeniem parametrów wskaêniko-
wych oraz, o ile którykolwiek z parametrów nie by∏ do-
tychczas badany, wykonanie analizy próbek z uwzgl´d-
nieniem wyst´powania nowych parametrów wskaêni-
kowych.

2. W razie wyznaczenia nowych parametrów
wskaênikowych przepisy § 3 ust. 1 pkt 4—6 stosuje si´
odpowiednio.

§ 10. W sk∏adowiskach odpadów, które nie majà
otworów do poboru prób, o których mowa w § 7 ust. 1,
wykonuje si´ takie otwory w terminie 2 lat od dnia wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 3 ust. 6, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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Ârodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. 
(poz. 1858)
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