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Stanowisko w sprawie określenia czy dane urządzenie zawiera PCB

W celu określenia czy dane urządzenie zawiera PCB, stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. 

zm.) oraz następujące rozporządzenia Ministra Gospodarki: z dnia 26 września 2002 r. 

w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające 

szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r., nr 173, poz. 1416) oraz z dnia 24 

kwietnia 2002 r. w sprawie  wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje 

stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r., nr 96, poz. 860). 

W przypadku wątpliwości co do instalacji lub urządzeń w zakresie 

wykorzystywanych w nich substancji, zastosowanie znajduje art. 161 ust. 3 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, zgodnie z którym „do instalacji lub urządzeń, co do których istnieje 

uzasadnione podejrzenie, iż były w nich wykorzystane substancje stwarzające szczególne 

zagrożenie dla środowiska, stosuje się wymagania dotyczące postępowania z instalacjami lub 

urządzeniami, w których są lub były wykorzystane te substancje”. Natomiast rozporządzenie 

z dnia 24 kwietnia 2002 r. traktuje o wymaganiach w zakresie wykorzystania i oczyszczania 

instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane PCB, bez odnoszenia się 

do konkretnej listy instalacji i urządzeń. Z kolei przepisy rozporządzenia z dnia 26 września 

2002 r. wskazują urządzenia, które należy traktować jak urządzenia, w których były lub 

są wykorzystywane PCB (§ 1 pkt 1). 



Zgodnie z powyższym można domniemywać, że jeżeli istnieje urządzenie w którym 

mogło być stosowane PCB, to traktuje się je jak urządzenie zawierające PCB, nawet jeżeli nie 

znajduje się na liście w załącznikach do tego rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, należy zaznaczyć, że lista urządzeń zawierających PCB 

znajdująca się w załączniku nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia z dnia 26 września 2002 r. nie jest 

listą zamkniętą. Oznacza to, że mogą istnieć także inne, nie wymienione na tej liście, 

urządzenia zawierające PCB. W celu ustalenia, czy urządzenie zawiera PCB można sprawdzić 

dokumentację dotyczącą produkcji danego urządzenia bądź przeprowadzić badania 

laboratoryjne.
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