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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagajà zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci 

Na podstawie art. 33 ust. 4 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:
1) rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport

nie wymaga zezwolenia na prowadzenie dzia∏al-

noÊci w zakresie zbierania lub transportu odpa-
dów;

2) podstawowe wymagania dla zbierania lub trans-
portu tych rodzajów odpadów.

§ 2. Rodzaje odpadów, o których mowa w § 1
pkt 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1

ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

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
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78.



§ 3. Zbieranie odpadów odbywa si´ w placówkach
handlowych prowadzàcych sprzeda˝ wyrobów prze-
mys∏owych oraz produktów w opakowaniach, po zu-
˝yciu których powstajà odpady, okreÊlone w za∏àczni-
ku do rozporzàdzenia.

§ 4. Dopuszcza si´ magazynowanie zebranych od-
padów nie d∏u˝ej ni˝ wymaga tego przygotowanie ich
odpowiedniej iloÊci przed przekazaniem do nast´pne-
go posiadacza odpadów.

§ 5. 1. Zebrane odpady, z zastrze˝eniem ust. 2 i § 6,
magazynuje si´ w:

1) miejscu wydzielonym;

2) miejscu zabezpieczonym przed dost´pem osób
trzecich;

3) sposób uniemo˝liwiajàcy zmieszanie ró˝nych ro-
dzajów odpadów;

4) sposób uniemo˝liwiajàcy ich negatywne oddzia∏y-
wanie na Êrodowisko i zdrowie ludzi.

2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie
dotyczà odpadów leków.

§ 6. Odpady, klasyfikowane wed∏ug odr´bnych
przepisów jako odpady niebezpieczne, magazynuje
si´ i transportuje w opakowaniach lub pojemnikach
transportowych odpornych na dzia∏anie sk∏adników
odpadów, posiadajàcych szczelne zamkni´cie, unie-
mo˝liwiajàcych przypadkowe przedostanie si´ odpa-
dów do Êrodowiska podczas ich zbierania, za∏adunku,
transportu i roz∏adunku.

§ 7. Transport odpadów do placówek handlowych
prowadzàcych ich zbiórk´ oraz transport odpadów
z placówek handlowych do nast´pnego posiadacza,
prowadzàcego lub uczestniczàcego w procesie odzy-
sku lub unieszkodliwienia tych odpadów, w odniesie-
niu do odpadów:

1) b´dàcych odpadami niebezpiecznymi, odbywa si´
zgodnie z przepisami o transporcie towarów nie-
bezpiecznych;

2) dla transportu których nie okreÊlono wymagaƒ
w odr´bnych przepisach, odbywa si´ w sposób za-
pewniajàcy racjonalne wykorzystanie Êrodków
transportu i niepowodujàcy zagro˝eƒ ani ucià˝li-
woÊci dla Êrodowiska.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. J. Piechota

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Gospodarki z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub trans-
port nie wymagajà zezwolenia na prowadzenie dzia∏alno-
Êci, oraz podstawowych wymagaƒ dla zbierania i trans-
portu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575 oraz
z 2003 r. Nr 38, poz. 333), które na podstawie art. 8 usta-
wy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7,
poz. 78) traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
23 grudnia 2003 r. (poz.  154)

RODZAJE ODPADÓW, KTÓRYCH ZBIERANIE LUB TRANSPORT NIE WYMAGA ZEZWOLENIA  
NA PROWADZENIE DZIA¸ALNOÂCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓW

Kod1) Rodzaj odpadów

1 2

ex 08 03 18
ex 16 02 16 Odpadowy toner drukarski z urzàdzeƒ biurowych

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateria∏owe 

15 01 07 Opakowania ze szk∏a

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zu˝yte opony

1) Kod wed∏ug rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206).
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1 2

16 02 11* Zu˝yte urzàdzenia zawierajàce freony, HCFC, HFC

20 01 23* Urzàdzenia zawierajàce freony

ex 16 02 13*
ex 20 01 21* Lampy fluorescencyjne

16 06 01* Baterie i akumulatory o∏owiowe

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* Baterie zawierajàce rt´ç

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wy∏àczeniem 16 06 03)

16 06 05 Inne baterie i akumulatory

ex 20 01 26*

Mineralne oleje silnikowe, przek∏adniowe i smarowe zawierajàce zwiàzki chlorowcoor-
ganiczne
Mineralne oleje silnikowe, przek∏adniowe i smarowe niezawierajàce zwiàzków chlo-
rowcoorganicznych
Inne oleje silnikowe, przek∏adniowe i smarowe

20 01 33* Baterie i akumulatory ∏àcznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajàce te baterie

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne ni˝ wymienione w 20 01 31

20 01 34 Baterie i akumulatory inne ni˝ wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zu˝yte urzàdzenia elektryczne i elektroniczne inne ni˝ wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierajàce niebezpieczne sk∏adniki(1)

20 01 36 Zu˝yte urzàdzenia elektryczne i elektroniczne inne ni˝ wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35


