1968
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 4 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego sposobu post´powania z olejami odpadowymi
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

b) cechy klasyfikujàce olej odpadowy do unieszkodliwiania, okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób post´powania z olejami odpadowymi, polegajàcy
na:

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do olejów z´zowych nale˝àcych do podgrupy 13 04.

1) zbieraniu;
2) magazynowaniu;
3) klasyfikowaniu do w∏aÊciwego procesu odzysku albo unieszkodliwiania, wed∏ug schematu okreÊlonego w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, w oparciu o:
a) kryteria dopuszczenia do procesu regeneracji
w celu uzyskania olejów bazowych, okreÊlone
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia,
———————
1)

Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji
rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
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, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956.

§ 2. 1. Oleje odpadowe zbiera si´ i magazynuje selektywnie wed∏ug wymagaƒ wynikajàcych ze sposobu
ich przemys∏owego wykorzystania lub unieszkodliwiania.
2. Podczas zbierania i magazynowania olejów odpadowych jest niedopuszczalne ich mieszanie z innymi odpadami i substancjami, w tym zw∏aszcza z odpadami sta∏ymi, odpadami PCB, olejem nap´dowym,
olejem opa∏owym, p∏ynami ch∏odniczymi, p∏ynami
hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi nieb´dàcymi olejami; dopuszcza si´
mieszanie ró˝nych rodzajów olejów odpadowych, je˝eli nie wp∏ynie to negatywnie na proces ich odzysku
lub unieszkodliwiania.
§ 3. 1. Oleje odpadowe zbiera si´ do szczelnych
pojemników, wykonanych z materia∏ów trudno palnych, odpornych na dzia∏anie olejów odpadowych,
odprowadzajàcych ∏adunki elektrycznoÊci statycznej,
wyposa˝onych w szczelne zamkni´cia, zabezpieczonych przed st∏uczeniem.
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2. Na pojemnikach umieszcza si´ w miejscu widocznym:
1) napis „OLEJ ODPADOWY”;
2) informacj´ o kodzie lub kodach odpadu wynikajàcà z rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia
27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206);
3) oznakowanie wymagane przepisami szczególnymi, dotyczàcymi transportu odpadów niebezpiecznych.
3. Na pojemnikach przeznaczonych do zbierania
i magazynowania olejów odpadowych od indywidualnych posiadaczy, ustawianych w miejscach publicznych, umieszcza si´ dodatkowo informacj´ o sposobie
eksploatacji pojemnika oraz dane o jego w∏aÊcicielu.
4. Je˝eli olej podczas u˝ytkowania mia∏ lub móg∏
mieç stycznoÊç z substancjà niebezpiecznà, w jej postaci w∏asnej lub jako sk∏adnik preparatu, na pojemniku umieszcza si´ informacj´ o zanieczyszczeniu lub
mo˝liwoÊci zanieczyszczenia oleju odpadowego tà
substancjà.
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5. Pojemniki do zbierania olejów odpadowych mogà byç stosowane w rotacji pomi´dzy wytwórcà odpadu a ich kolejnym posiadaczem, miejscem odzysku albo unieszkodliwiania.
§ 4. 1. Oleje odpadowe magazynuje si´ w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi,
wyposa˝onych w urzàdzenia lub Êrodki do zbierania
wycieków tych odpadów.
2. Urzàdzenia lub Êrodki do zbierania wycieków,
o których mowa w ust. 1, dostosowuje si´ do iloÊci
magazynowanych olejów odpadowych.
3. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dost´p do nich, w celu opró˝nienia lub wymiany pojemnika, jest ograniczony do w∏aÊcicieli pojemników lub przedsi´biorców zajmujàcych si´ gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r.
(poz. 1968)

Za∏àcznik nr 1

SCHEMAT POST¢POWANIA Z OLEJAMI ODPADOWYMI W CELU ZAKWALIFIKOWANIA
ICH DO W¸AÂCIWEGO PROCESU ODZYSKU ALBO UNIESZKODLIWIANIA
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Za∏àcznik nr 2

KRYTERIA DOPUSZCZENIA OLEJÓW ODPADOWYCH DO PROCESU REGENERACJI
W CELU UZYSKANIA OLEJÓW BAZOWYCH

*)

Lp.

KRYTERIUM

WARTOÂå

1

ZawartoÊç wody i zanieczyszczeƒ sta∏ych, [%], (V/V), nie wi´cej ni˝:

2

G´stoÊç w temperaturze 15 °C, [kg/dm3]

870—930

3

ZawartoÊç PCB, [mg/kg], nie wi´cej ni˝:

25,0

4

ZawartoÊç siarki, [%], (m/m), nie wi´cej ni˝:

1,0

5

Ca∏kowita zawartoÊç chloru, [%], (m/m), nie wi´cej ni˝:

0,2

6

Sumaryczna zawartoÊç metali, w tym glinu Al, i krzemu Si, %, [m/m],
nie wy˝sza ni˝:

0,5

10,0*)

7

ZawartoÊç emulgatorów

nie zawiera

8

ZawartoÊç substancji zmydlajàcych

nie zawiera

Dopuszcza si´ wy˝szà zawartoÊç wody, je˝eli stosowana technologia regeneracji umo˝liwia prawid∏owe przeprowadzenie procesu.

Za∏àcznik nr 3

CECHY KLASYFIKUJÑCE OLEJ ODPADOWY DO UNIESZKODLIWIANIA
Lp.

KRYTERIUM

1

Temperatura zap∏onu, [°C], poni˝ej:

2

Sumaryczna zawartoÊç metali, w tym glinu Al, i krzemu Si, %, [m/m],
powy˝ej:

3

ZawartoÊç PCB, [mg/kg], powy˝ej:

4

Ca∏kowita zawartoÊç chloru, [%], (m/m), powy˝ej:

WARTOÂå
56
0,5
50,0
0,2

