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Na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wymagania w zakresie wykorzystywania i prze-

mieszczania PCB, o których mowa w art. 3 pkt 17
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro-
ny Êrodowiska,

2) wymagania w zakresie wykorzystywania i oczysz-
czania instalacji lub urzàdzeƒ, w których by∏y lub sà
wykorzystywane PCB,

3) wymagania techniczne, jakie nale˝y spe∏niç przy
wykorzystywaniu i oczyszczaniu urzàdzeƒ lub in-
stalacji, w których by∏y lub sà wykorzystywane
PCB,

4) sposób inwentaryzowania urzàdzeƒ lub instalacji,
w których by∏y lub sà wykorzystywane PCB,

5) terminy przedk∏adania odpowiednio wojewodzie
albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi mia-
sta informacji o:
a) rodzaju, iloÊci i miejscach wyst´powania wyko-

rzystywanych PCB,
b) instalacjach i urzàdzeniach, w których PCB by∏y

lub sà wykorzystywane,
c) czasie i sposobie usuwania PCB oraz instalacji

i urzàdzeƒ, w których PCB by∏y lub sà wykorzy-
stywane,

d) czasie i sposobie zastàpienia PCB substancjami
innymi, mniej szkodliwymi dla Êrodowiska,

6) form´ i uk∏ad przedk∏adanych informacji, o których
mowa w pkt 5,

7) terminy, w których powinny byç oczyszczone lub
wyeliminowane instalacje lub urzàdzenia, w któ-
rych by∏y lub sà wykorzystywane PCB.

§ 2. 1. Wykorzystywanie PCB dopuszcza si´ w u˝yt-
kowanych urzàdzeniach lub instalacjach, nie d∏u˝ej ni˝
do dnia 30 czerwca 2010 r.

2. Do czasu, o którym mowa w ust. 1, powinno na-
st´powaç sukcesywne oczyszczanie lub eliminowanie
instalacji lub urzàdzeƒ, w których by∏y lub sà wykorzy-
stywane PCB.

3. Przemieszczanie PCB odbywa si´ zgodnie z prze-
pisami o transporcie materia∏ów niebezpiecznych.

§ 3. 1. OkreÊla si´ nast´pujàce wymagania tech-
niczne dotyczàce wykorzystywania i oczyszczania urzà-
dzeƒ lub instalacji, w których by∏y lub sà wykorzysty-
wane PCB:

1) dope∏nianie urzàdzeƒ lub instalacji zawierajàcych
lub mogàcych zawieraç PCB jest niedopuszczalne,

2) urzàdzenia lub instalacje, o których mowa w pkt 1,
podlegajà dekontaminacji lub unieszkodliwieniu,

3) urzàdzenia lub instalacje, zawierajàce lub mogàce za-
wieraç PCB, poddaje si´ przeglàdom w celu stwier-
dzenia obecnoÊci PCB, oznaczenia ich zawartoÊci
metodà chromatografii gazowej oraz oznakowaniu.

2. Dekontaminacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
obejmuje wszelkie operacje, którym poddawane sà
urzàdzenia lub instalacje, materia∏y lub ciecze pozwa-
lajàce na usuni´cie z nich PCB w sposób bezpieczny dla
zdrowia ludzi lub Êrodowiska; dekontaminacja mo˝e
równie˝ obejmowaç zastàpienie w urzàdzeniu lub in-
stalacji cieczy zawierajàcej PCB cieczà niezawierajàcà
PCB.

§ 4. 1. Urzàdzenia lub instalacje poddane dekonta-
minacji dopuszcza si´ do dalszego wykorzystywania
po oznakowaniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, umiesz-
cza si´ na urzàdzeniu lub instalacji w sposób trwa∏y
i nieÊcieralny.

3. Wzór oznakowania, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Wycofane z u˝ytkowania urzàdzenia lub in-
stalacje zawierajàce PCB podlegajà dekontaminacji,
o której mowa w § 3 ust. 2.

2. Je˝eli konstrukcja urzàdzenia lub instalacji unie-
mo˝liwia usuni´cie cieczy zawierajàcej PCB lub prze-
prowadzenie dekontaminacji, urzàdzenia lub instalacje
podlegajà unieszkodliwieniu.

3. Dekontaminacj´ urzàdzeƒ lub instalacji pozosta-
jàcych w u˝ytkowaniu uznaje si´ za spe∏nionà, je˝eli
w wyniku analizy zawartoÊci PCB, po 6 miesiàcach od
nape∏nienia ich cieczà niezawierajàcà PCB, nie stwier-
dzi si´ obecnoÊci tej substancji w iloÊciach powy˝ej
0,005% wagowych.

4. Ciecze zawierajàce PCB usuni´te z urzàdzeƒ lub
instalacji stanowià odpady, podlegajàce unieszkodli-
wieniu zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

§ 6. 1. Oznakowaniu, o którym mowa w § 3 ust. 1
pkt 3, podlegajà:

1) urzàdzenia i instalacje zawierajàce PCB w iloÊci
wi´kszej ni˝ 5 dm3,

2) zbiorniki, w których znajdujà si´ usuni´te ciecze za-
wierajàce PCB,
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3) zbiorniki, w których znajdujà si´ elementy urzàdzeƒ
i instalacji zanieczyszczone PCB,

4) obszary magazynowania urzàdzeƒ i zbiorników,
o których mowa w pkt 1—3.

2. IloÊç, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w odniesieniu
do kondensatorów mocy oznacza obj´toÊç p∏ynu za-
wartego w kondensatorze wraz z zanurzonymi w nim
elementami.

3. Oznakowanie polega na umieszczeniu w sposób
trwa∏y na urzàdzeniu lub instalacji nieÊcieralnego napi-
su „zawiera PCB”, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Urzàdzenia lub instalacje, w których znajduje si´
ciecz zawierajàca PCB o st´˝eniu do 0,05% w przelicze-
niu na PCB, mogà byç oznakowane jako „zawiera 
PCB < 0,05%”.

5. Oznakowania, o których mowa w ust. 1, dokonu-
je si´ do dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 7. 1. Urzàdzenia lub instalacje, w których by∏y lub
sà wykorzystywane PCB, nale˝y inwentaryzowaç po-
przez sporzàdzenie dokumentacji zawierajàcej:

1) nazw´ i adres u˝ytkownika urzàdzenia lub instala-
cji,

2) lokalizacj´ i rodzaj urzàdzenia lub instalacji,

3) iloÊç PCB znajdujàcego si´ w urzàdzeniu lub insta-
lacji,

4) daty i opis operacji przeprowadzonych lub plano-
wanych do przeprowadzenia w odniesieniu do
urzàdzenia lub instalacji,

5) dat´ sporzàdzenia dokumentu i podpis sporzàdza-
jàcego.

2. Inwentaryzacj´, o której mowa w ust. 1, przepro-
wadza si´ do dnia 31 grudnia 2002 r.

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, podlega
na bie˝àco aktualizacji.

§ 8. 1. Wykorzystujàcy PCB w terminie miesiàca po
przeprowadzonej inwentaryzacji przedk∏adajà, z za-
strze˝eniem ust. 3, wojewodzie informacje o:

1) iloÊci i miejscach wyst´powania wykorzystywa-
nych PCB,

2) instalacjach i urzàdzeniach, w których PCB by∏y lub
sà wykorzystywane,

3) czasie i sposobie usuwania PCB oraz instalacji i urzà-
dzeƒ, w których PCB by∏y lub sà wykorzystywane,

4) czasie i sposobie zastàpienia PCB innymi substan-
cjami mniej szkodliwymi dla Êrodowiska.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje
si´ w formie pisemnej, wed∏ug wzoru zawartego w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Osoby fizyczne nieb´dàce przedsi´biorcami
przedk∏adajà informacj´, o której mowa w ust. 1, odpo-
wiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi mia-
sta w formie pisemnej, wed∏ug wzoru zawartego w za-
∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

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

Minister Gospodarki: J. Piechota

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r.
(poz. 860)

Za∏àcznik nr 1
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