
Dz.U.07.209.1514  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI1) 

z dnia 26 października 2007 r. 

w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach 
podziemnych2) 

(Dz. U. z dnia 13 listopada 2007 r.) 

Na podstawie art. 82c ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 
2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W sposób nieselektywny mogą być składowane rodzaje odpadów oznaczone w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206): 
 1) kodem 17 06 01* z odpadami oznaczonymi kodem 17 06 05* albo 
 2) kodem 19 03 04* z odpadami oznaczonymi kodem 19 03 06*, albo 
 3) kodem 19 03 05 z odpadami oznaczonymi kodem 19 03 07. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

______ 
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954). 

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 marca 2007 r. pod 
numerem 2007/0179/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 
239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z 
dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.). 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 
934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, 
poz. 556. 

 
 


