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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 29 czerwca 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ dla punktów zbierania pojazdów
wycofanych z eksploatacji2)

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycz-
nia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 12 paêdziernika 2005 r. w sprawie wymagaƒ dla

punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploata-
cji (Dz. U. Nr 214, poz. 1806) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Powierzchnia przeznaczona do magazyno-
wania przyjmowanych pojazdów do punktu
zbierania pojazdów powinna byç utwardzo-
na, szczelna, nie mniejsza ni˝ 200 m2 oraz
wyposa˝ona w system odprowadzania Êcie-
ków przemys∏owych kierowanych do separa-
tora substancji ropopochodnych.”;

2) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

§ 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
2007/0122/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.).


