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Odpady niebezpieczne
W dziale znajdują się informacje dotyczące odpadów niebezpiecznych takich jak oleje odpadowe,
odpady zawierające azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, PCB/PCT. Zawarto tu również
informacje dotyczące mogilników, w których zgromadzono przeterminowane środki ochrony roślin.

Oleje odpadowe
Materiały
Wymagania w zakresie postępowania z olejami odpadowymi (plik .doc, rozmiar: 28,5 kB)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Zestawienie obowiązujących rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 maja
2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi
Link do strony komisji europejskiej poświęconej problematyce olejów odpadowych

Odpady zawierające azbest
Interpretacja przepisów
Link do bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest

Trwałe zanieczyszczenia organiczne
Materiały
Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku - rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej
Nr 850/2004 - publikacja (plik .pdf, rozmiar: 1 MB)
Trwałe zanieczyszczenia organiczne - gospodarka odpadami - publikacja (plik .pdf, rozmiar:
320 kB)
Załączniki do Konwencji Sztokholmskiej (plik .pdf, rozmiar: 444 kB)
Informacja dotycząca prac organów Konwencji Sztokholmskiej (plik .pdf, rozmiar: 442 kB)
Trwałe zanieczyszczenia organiczne - opis substancji (plik .pdf, rozmiar: 407 kB)
Zależności pomiędzy konwencjami: Bazylejską, Rotterdamską i Sztokholmską (plik .pdf,
rozmiar: 379 kB)
Krajowy plan wdrażania Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń
organicznych (PL)
Krajowy plan wdrażania Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń
organicznych (EN)

Odpady medyczne i weterynaryjne
Interpretacja przepisów
Wzór dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub
zakaźnych odpadów weterynaryjnych (plik .doc, rozmiar: 17,69 kB)
Stanowisko w sprawie zastosowania zasady bliskości odnośnie unieszkodliwiania zakaźnych
odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych (plik .pdf, rozmiar: 90,43 kB)

Materiały
Odpady medyczne i weterynaryjne warunki unieszkodliwiania - prezentacja (plik pdf, rozmiar:
788 kB)

PCB/PCT
Interpretacja przepisów
Stanowisko w sprawie określenia czy urządzenie posiada PCB (plik .pdf, rozmiar 101 kB)

Materiały
Wymagania w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi PCB/PCT (plik .doc, 29 kB)
Link do strony Komisji Europejskiej poświęconej problematyce odpadów zawierających
PCB/PCT
Analiza możliwości finansowania przez przedsiębiorstwa działań zmierzających do rozwiązania w
nich problemu urządzeń zawierających PCB:
Treść
Załącznik 4 - Wniosek kredytowy BOŚ S.A.
Załącznik 5 - ankieta EkoFundusz

Mogilniki
Materiały
Mapy rozmieszczenia mogilników - system integracji danych o mogilnikach

