
Dziennik Ustaw Nr 128 — 9494 — Poz. 892

892

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 29 czerwca 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie minimalnych wymagaƒ dla stacji demonta˝u
oraz sposobu demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji2)

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 stycznia
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. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pra-
cy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych
wymagaƒ dla stacji demonta˝u oraz sposobu de-
monta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 143, poz. 1206) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Stacj´ demonta˝u wyposa˝a si´ w:

1) separator substancji ropopochodnych
o przepustowoÊci dostosowanej do wiel-
koÊci powierzchni obj´tej systemem od-
prowadzania Êcieków przemys∏owych;

2) wag´ lub urzàdzenie z wbudowanà wagà
o skali wa˝enia nie mniej ni˝ 3,5 Mg.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Sektor przyjmowania pojazdów lokalizuje si´
na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wy-
posa˝onej w system odprowadzania Êcieków
przemys∏owych kierowanych do separatora
substancji ropopochodnych.”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sektor magazynowania przyj´tych pojazdów
lokalizuje si´ na utwardzonej, szczelnej po-
wierzchni nie mniejszej ni˝ 200 m2, z zachowa-
niem pola manewrowego, wyposa˝onej

w system odprowadzania Êcieków przemys∏o-
wych kierowanych do separatora substancji
ropopochodnych.”;

4) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sektor usuwania z pojazdów elementów
i substancji niebezpiecznych, w tym p∏ynów,
lokalizuje si´ w obiekcie budowlanym, po-
siadajàcym utwardzone, szczelne pod∏o˝e,
wyposa˝one w system odprowadzania Êcie-
ków przemys∏owych kierowanych do sepa-
ratora substancji ropopochodnych, zadasze-
nie oraz Êciany boczne zabezpieczajàce
przed czynnikami atmosferycznymi.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 uchyla si´ lit. d,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wymontowane z pojazdów zbiorniki z ga-
zem usuwa si´ niezw∏ocznie z sektora, o któ-
rym mowa w ust. 1.”;

5) w § 10: 

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zbiorniki z gazem, o których mowa w § 7
ust. 3, magazynuje si´ zgodnie z przepisa-
mi dzia∏u III, rozdzia∏u 3 „Magazynowanie
gazu p∏ynnego w butlach” rozporzàdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada
2005 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaç bazy i stacje
paliw p∏ynnych, rurociàgi przesy∏owe dale-
kosi´˝ne s∏u˝àce do transportu ropy nafto-
wej i produktów naftowych i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063).”;

6) w § 11:

a) w pkt 2 uchyla si´ lit. e,

b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) wymontowaniu lub unieszkodliwieniu ele-
mentów zawierajàcych materia∏y wybucho-
we poprzez ich wyzwolenie w sposób elek-
tryczny lub mechaniczny wewnàtrz lub na
zewnàtrz pojazdu.”.

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

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 6 marca 2007 r., pod numerem
2007/0121/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdra˝a postanowienia dyrektywy
98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcej proce-
dur´ udzielania informacji w zakresie norm i przepisów
technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20,
str. 337, z póên. zm.).


