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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 12 paêdziernika 2005 r.

w sprawie minimalnych wymagaƒ dla strz´piarek oraz metod rozdzia∏u odpadów na frakcje materia∏owe2)

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycz-
nia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksplo-
atacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla minimalne wymaga-
nia dla strz´piarek oraz metody rozdzia∏u odpadów na
frakcje materia∏owe obejmujàce:

1) frakcj´ metali ˝elaznych;

2) frakcj´ metali nie˝elaznych;

3) frakcj´ tworzyw sztucznych, szk∏a i pozosta∏oÊci.

§ 2. Strz´piark´ nale˝y lokalizowaç na utwardzo-
nej, szczelnej powierzchni wyposa˝onej w system od-

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospo-
darki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 21 czerwca 2005 r., pod numerem
2005/0287/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które
wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania informacji w zakresie norm
i przepisów technicznych (Dz.Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z póên. zm.).

prowadzania odcieków kierowanych do separatora
substancji ropopochodnych.

§ 3. Strz´piark´ nale˝y wyposa˝yç w szczególnoÊci
w urzàdzenia: 

1) strz´piàce;

2) odpylajàce;

3) separujàce.

§ 4. 1. OkreÊla si´ nast´pujàce metody rozdzia∏u
odpadów na poszczególne frakcje materia∏owe:

1) metoda magnetyczna — dla wydzielenia frakcji
metali ˝elaznych;

2) metoda elektrodynamiczna — dla wydzielenia
frakcji metali nie˝elaznych;

3) metoda mechaniczno-pneumatyczna — dla wy-
dzielenia frakcji tworzyw sztucznych, szk∏a i pozo-
sta∏oÊci.

2. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç stosowania r´cznej
metody rozdzia∏u odpadów dla wydzielenia frakcji me-
tali nie˝elaznych oraz frakcji tworzyw sztucznych, szk∏a
i pozosta∏oÊci.

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

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota
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