


 

OPIS OBOWIĄZKU !!! 

 

Dz.U. 2020 Poz. 1742 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU
1)

 

z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
2) 

 

§ 9. 

1. Jeżeli odpady niebezpieczne są umieszczone w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach 
lub workach, o pojemności powyżej 5 litrów, na każdym z opakowań, pojemników, kontenerów, 
zbiorników lub worków umieszcza się jednostkowe oznakowanie, zwane dalej „etykietą”.  

2. Etykiety nie umieszcza się w przypadku wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę,  
o którym mowa w § 4 ust. 1.  

3. Wzór etykiety określa załącznik do rozporządzenia.  

4. Etykieta ma wymiary minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości i zawiera napis 
„ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości 
opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpadów  
i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu.  

5. Etykieta może zawierać także inne informacje dotyczące magazynowanych odpadów, w szczególności 
branżowe oznaczenia.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, są zamieszczane przez wytwórcę odpadów i aktualizowane 
przez każdego kolejnego posiadacza odpadów niezwłocznie po rozpoczęciu magazynowania odpadów  
w danym miejscu. Aktualizacja polega na wpisaniu kolejnego adresu miejsca magazynowania odpadów 
oraz daty rozpoczęcia magazynowania odpadów w danym miejscu lub umieszczeniu nowej etykiety 
zawierającej te informacje i pozostawieniu poprzedniej etykiety w widocznym miejscu. W przypadku 
magazynowania odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1, magazynowanych poza miejscem ich 
wytworzenia, informacje, o których mowa w ust. 4, są zamieszczane przez kolejnego posiadacza 
odpadów, który przyjmuje odpady od wytwórcy odpadów, o którym mowa w § 4 ust. 1.  

7. W przypadku gdy opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki, o których mowa  
w ust. 1, umieszcza się w innych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach 
lub przepakowuje się do innych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, lub 
prowadzi się zlewanie lub przesypywanie odpadów do innych opakowań, pojemników, kontenerów, 
zbiorników lub worków, o których mowa w § 8 ust. 6, umieszcza się nową etykietę i podaje się na niej 
jako datę rozpoczęcia magazynowania odpadów w danym miejscu datę z etykiety najwcześniej 
wytworzonych odpadów.  
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