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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie sposobu obliczania wysokoÊci sumy gwarancyjnej
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o mi´dzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób obliczania wysokoÊci sumy gwarancyjnej w przypadku wywozu poza teren kraju odpadów, które podlegajà procedurze
uprzedniego pisemnego zg∏oszenia i zgody, o której
mowa w art. 3 ust. 1 rozporzàdzenia WE nr 1013/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca
2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz.
UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z póên. zm.).
§ 2. 1. WysokoÊç sumy gwarancyjnej (w PLN) oblicza si´ zgodnie z nast´pujàcym wzorem:
G = (D + T + M) × A, gdzie:
G — oznacza wysokoÊç sumy gwarancyjnej;
D — oznacza koszt unieszkodliwienia lub odzysku,
w tym koszty niezb´dnych procesów przejÊciowych, jednej tony odpadów obj´tych zg∏oszeniem;
T — oznacza koszt transportu jednej tony odpadów
obj´tych zg∏oszeniem z miejsca wysy∏ki do miejsca przeznaczenia;
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

M — oznacza koszty magazynowania odpadów przez
okres 90 dni, przy czym dla jednej tony odpadów:
— w formie sta∏ej innych ni˝ niebezpieczne —
wynosi 200 PLN,
— niebezpiecznych w formie sta∏ej — wynosi
500 PLN,
— w formie ciek∏ej innych ni˝ niebezpieczne —
wynosi 500 PLN,
— niebezpiecznych w formie ciek∏ej — wynosi
1 000 PLN;
A — oznacza wyra˝onà w tonach mas´ odpadów obj´tà gwarancjà.
2. Koszt unieszkodliwiania lub odzysku, w tym
koszty niezb´dnych procesów przejÊciowych, jednej
tony opadów obj´tych zg∏oszeniem (D) jest ustalany
na podstawie postanowieƒ umowy zawartej pomi´dzy zg∏aszajàcym mi´dzynarodowe przemieszczanie
odpadów obj´tych zg∏oszeniem a odbiorcà odpadów.
3. Koszt transportu jednej tony odpadów obj´tych
zg∏oszeniem z miejsca wysy∏ki do miejsca przeznaczenia (T) jest ustalany na podstawie postanowieƒ umowy zawartej pomi´dzy zg∏aszajàcym mi´dzynarodowe
przemieszczanie odpadów obj´tych zg∏oszeniem
a przewoênikiem.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Ârodowiska: M. Nowicki

