
!.?\$~02-aw,\.1;

MINISTERSTWO
SRODOWISKA
Dcpartamcnl COSpD\'lCIl‘|\’i

Odpadami

DGO-l.024.5.2016.ER
Warszawa, dnia 15—0l—20l6 r.

Pani
Agata Kusy
Prezes
Stowarzyszenia Eksploatatoréw
Ohiektéw Gospodarki Wodno-
Sciekowej
ul. Podhalafiska 7
44-335 Jastrzgbie Zdrfij

Sztmowmz Pam" Prezes,

Odpowiadajqc na pismo z dnia 22 grudnia 2015 r. (znak: Z/9-AIO134/2015)
skierowane do Ministerstwa Rozwoju wsprawie przeprowadzania badafi dla odpadéw
okodzie 19 08 01 - skratki powstajqcych w oczyszczalniach éciekéw komunalnych,
przedstawiam nastgpujqce wyjaénienia.

Obowiqzek wykonywania podstawowej charakterystyki oraz testéw zgodnosci
odpadéw przed ich sk{adowaniem, wynika z przepiséw ustawy z dnia 1'4 grudnia 2012 r.

0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z péin. zm.) zawartych w dziale VIII - Wymagania
dotyczqce prowadzenia proceséw przetwarzania odpadéw, rozdzial l - Sktadowanie
odpadéw.

W s'wiet1e an. 113 przedmiotowcj ustawy odpady wytwarzanc rcgulamie, kierowane
na skiadowisko odpadéw danego typu, poddaje sic; testowi zgodnos'ci, podczas ktérego
sprawdza siq dopuszczalne graniczne wartosci wymywania .0raz wybrane parametry
charakterystyczne dla danego rodzaju odpadéw, okres'lone w rozporzqdzeniu Ministra
Gospodarki zdnia 16lipca 2015 r. w sprawic dopuszczania odpadéw do skladowania
na skiadowiskach (Dz. U. poz. 1277).

Zgodnie z art. 110 ust. 5 ww. ustawy testéw zgodnosci nie przeprowadza siq dla
odpadéwz
1) obojgtnych, okreslonych w przcpisach wydanych na podstawie art. 118,
2) dla ktérych wszelkie informacje niezb¢dne do sporzqdzenia podstawowej charakterystyki
sa, znane i uzasadnione, zgodnie z wymaganiami dotycza,cymi skladowania odpadéw,
okreélonymi w dccyzjach w1as'ciwychorganéw,
3) dla ktérych wykonywanie badafi jest niepraktyczne lub dla ktérych testy zgodnosci nie
mogq zostaé wykonane ze wzg1¢déw technicznych lub wiasciwe metody badafi
poszczegélnych kryteriéw dopuszczania, 0 ktérych mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 118, sq niedostqpne,
4) komunalnych
— 0 ile pochodzq od jedncgo wytwércy odpadéw i stanowia,jeden strumiefi odpadéw.
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Skratki powstajqce w oczyszczalniach s'ciekc’)w komunalnych, z uwagi na brak
moZliwos'ci wygenerowania rcprezentacyjnej prébki odpadu, ktérej zbadanie da wynik
majqcy realne przeioienie na ogélna ocent; zgodnos'ci tego rodzaju odpadu z kryteriami
przyjtpcia do skiadowania (bardzo duia zmiennos’é skhidu), sq odpadem dla ktérego
wykonywanie badafi jest niepraktyczne.

W zwiqzku z powyiszym skratki (odpad o kodzie 19 08 01) podlegajq regulacji
art. 110 ust. 5 pkt3 ww. ustawy, co oznacza, z'e dla tego rodzaju odpadu podstawowq
charakterystykg sporzadza sit; bez przeprowadzenia badari — testéw zgodnoéci.
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