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Na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 stycz-
nia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.3)) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. W materiałach, przedmiotach wyposażenia 
i częściach pojazdów dopuszcza się stosowanie oło-
wiu, kadmu, rtęci i sześciowartościowego chromu, 
zgodnie z postanowieniami załącznika II do dyrektywy 
2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 15, t. 5, str. 224).

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy 
materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojaz-
dów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz 
sześciowartościowy chrom (Dz. U. Nr 200, poz. 1653).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: w z. R. Baniak
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów,
rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom2)

1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regu-
lacji wdrożenia dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie po-
jazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 
z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236, 
z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 76, poz. 489.




