Odpady

Zagadnienia ogólne
		Dz.U.2010.185.1243 -j.t.											ustawa	2001-04-27
Odpady.
		Dz.U.2001.112.1206			rozp.	2001-09-27
Katalog odpadów.
		Dz.U.2004.128.1347			rozp.	2004-05-13
Warunki, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne.
		Dz.U.2002.55.498			rozp.	2002-04-16
Rodzaje oraz stężenia substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony.
		Dz.U.2001.152.1734			rozp.	2001-12-11
Zakres informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposób rejestracji.
		Dz.U.2010.249.1674				rozp.	2010-12-08
Zakres informacji oraz wzory formularzy służące do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.
		Dz.U.2011.267.1582			rozp.	2011-11-16
Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.
		Dz.U.2011.220.1308			rozp.	2011-09-26
Sporządzanie raportu wojewódzkiego.
		Dz.U.2011.257.1547			rozp.	2011-11-10
Niezbędny zakres informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposób prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.
		Dz.U.2006.75.527			rozp.	2006-04-21
Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalne metody ich odzysku.
		Dz.U.2004.16.154				rozp.	2003-12-23
Rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności.
		Dz.U.2002.180.1513			rozp.	2002-10-21
Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie.
		Dz.U.2002.236.1986			rozp.	2002-12-19
Zakres i sposób stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.
		Dz.U.2005.175.1458						ustawa	2005-07-29
	art. 10
Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
		Dz.U.2001.100.1085							ustawa	2001-07-27
	art. 9, art. 30-44
Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw.

Gospodarowanie odpadami
		Dz.U.2010.185.1243 -j.t.											ustawa	2001-04-27
	rozdz. 2, rozdz. 5
Odpady.
		Dz.U.2004.197.2033				rozp.	2004-08-30
Wzór formularza przyjęcia odpadów metali.
		Dz.U.2011.86.476			rozp.	2011-04-05
Proces odzysku R10.
		Dz.U.2006.49.356			rozp.	2006-03-21
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.
		Dz.U.2010.139.940			rozp.	2010-07-30
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi.
		Dz.U.2010.198.1318			rozp.	2010-10-01
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami weterynaryjnymi.
		Dz.U.2005.219.1858			rozp.	2005-10-25
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi.
		Dz.U.2004.192.1968			rozp.	2004-08-04
Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi.
		Dz.U.2003.8.104			rozp.	2002-12-23
Dopuszczalne sposoby i warunki unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.
		Dz.U.2003.8.103			rozp.	2002-12-23
Rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane.
		Dz.U.2010.137.924			rozp.	2010-07-13
Komunalne osady ściekowe.
		Dz.U.2002.176.1456			rozp.	2002-10-08
Składowiska odpadów oraz miejsca magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.
		Dz.U.2007.90.607 -j.t.								ustawa	2001-05-11
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa.
		Dz.U.2007.109.752			rozp.	2007-06-14
Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
		Dz.U.2006.247.1816				rozp.	2006-12-19
Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling.
		Dz.U.2001.131.1475			rozp.	2001-11-06
Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.
		Dz.U.2006.220.1611				rozp.	2006-11-14
Wzór sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.
		Dz.U.2012.391 -j.t.											ustawa	1996-09-13
	rozdz. 3(a)
Utrzymanie czystości i porządku w gminach.
		Dz.U.2008.138.865					ustawa	2008-07-10
	rozdz. 2
Odpady wydobywcze.
		Dz.U.2011.86.477			rozp.	2011-04-05
Szczegółowe kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Plany gospodarki odpadami
		Dz.U.2010.185.1243 -j.t.											ustawa	2001-04-27
	rozdz. 3
Odpady.
		M.P.2010.101.1183			uchw.	2010-12-24
"Krajowy plan gospodarki odpadami 2014".
		Dz.U.2012.1052			rozp.	2012-09-11
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych.
		Dz.U.2011.152.897					ustawa	2011-07-01
	art. 16-19
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Termiczne przekształcanie odpadów
		Dz.U.2010.185.1243 -j.t.											ustawa	2001-04-27
	rozdz. 6
Odpady.
		Dz.U.2002.37.339			rozp.	2002-03-21
Wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.
		Dz.U.2010.117.788			rozp.	2010-06-02
Szczegółowe warunki techniczne kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
		Dz.U.2007.247.1841			rozp.	2007-12-20
Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

Składowanie odpadów
		Dz.U.2010.185.1243 -j.t.											ustawa	2001-04-27
	rozdz. 7
Odpady.
		Dz.U.2003.61.549					rozp.	2003-03-24
Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.
		Dz.U.2005.186.1553					rozp.	2005-09-07
Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.
		Dz.U.2002.191.1595					rozp.	2002-10-30
Rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.
		Dz.U.2002.220.1858					rozp.	2002-12-09
Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.



Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
		Dz.U.2007.124.859							ustawa	2007-06-29
Międzynarodowe przemieszczanie odpadów.
		Dz.U.2008.119.769			rozp.	2008-06-24
Rodzaje odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony.
		Dz.U.2008.96.618			rozp.	2008-05-21
Sposób obliczania wysokości sumy gwarancyjnej.
		Dz.U.2007.155.1088			rozp.	2007-08-23
Urzędy celne właściwe w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów.
		Dz.U.2008.14.91				rozp.	2008-01-17
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego.
		Dz.U.2008.77.463				rozp.	2008-04-15
Wzór rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz sposób jego udostępniania.
		Dz.U.2008.27.160			rozp.	2008-02-01
Wzór rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposób jego udostępniania.
		Dz.U.2008.123.800			rozp.	2008-07-11
Wykaz przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów.
		Dz.U.2012.264 -j.t.				ustawa	2000-11-29
	rozdz. 8(a)
Prawo atomowe.

Recykling pojazdów
		Dz.U.2005.25.202								ustawa	2005-01-20
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.
		Dz.U.2010.75.476			rozp.	2010-04-26
Sposób unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzory zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposób przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.
		Dz.U.2006.2.9			rozp.	2005-12-28
Sposób oznaczania oraz rodzaje oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów.
		Dz.U.2010.198.1319			rozp.	2010-10-14
Próba strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
		Dz.U.2006.58.407			rozp.	2006-03-24
Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego.
		Dz.U.2010.117.785			rozp.	2010-06-02
Lista materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom.
		Dz.U.2005.143.1206			rozp.	2005-07-28
Minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz sposób demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
		Dz.U.2005.214.1807			rozp.	2005-10-12
Minimalne wymagania dla strzępiarek oraz metody rozdziału odpadów na frakcje materiałowe.
		Dz.U.2005.214.1806			rozp.	2005-10-12
Wymagania dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
		Dz.U.2010.202.1340			rozp.	2010-10-14
Obliczanie poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
		Dz.U.2010.258.1760				rozp.	2010-12-28
Wzór zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji.
		Dz.U.2010.225.1471			rozp.	2010-11-10
Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji.
		Dz.U.2005.109.917				rozp.	2005-06-08
Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.
		Dz.U.2008.25.150 -j.t.										ustawa	2001-04-27
	art. 400(k) ust. 2 pkt 3, art. 400(k) ust. 2 pkt 4, art. 401(c) ust. 9, art. 410(a)
Prawo ochrony środowiska.
		Dz.U.2010.257.1746			rozp.	2010-12-27
Sposób przekazywania i wzory informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Odpady radioaktywne
		Dz.U.2012.264 -j.t.				ustawa	2000-11-29
	rozdz. 7, rozdz. 8, rozdz. 8(a), rozdz. 14
Prawo atomowe.
		Dz.U.2008.219.1402			rozp.	2008-10-21
Udzielanie zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.
		Dz.U.2002.230.1925			rozp.	2002-12-03
Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe.
		Dz.U.2012.1213			rozp.	2012-10-10
Wysokość wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej.

Odpady ze statków
		Dz.U.2002.166.1361				ustawa	2002-09-12
Portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.
		Dz.U.2002.236.1988			rozp.	2002-12-21
Raporty dotyczące funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych.
		Dz.U.2002.236.1989			rozp.	2002-12-21
Portowe plany gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.
		Dz.U.2012.1244 -j.t.					ustawa	1995-03-16
	rozdz. 3
Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki.
		Dz.U.2002.239.2026			rozp.	2002-12-03
Organizacja i sposób zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.
		Dz.U.2006.22.166			rozp.	2006-01-26
Tryb wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji.
		Dz.U.2003.101.936			rozp.	2003-05-12
Przekazywanie informacji o odpadach znajdujących się na statku.
		Dz.U.2003.101.938			rozp.	2003-05-12
Przekazywanie informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające.
		Dz.U.2012.303			rozp.	2012-03-08
Deklaracja o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających.
		Dz.U.2009.5.21			rozp.	2008-12-23
Udzielanie statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu.

Odpady wydobywcze
		Dz.U.2008.138.865					ustawa	2008-07-10
Odpady wydobywcze.
		Dz.U.2011.86.477			rozp.	2011-04-05
Szczegółowe kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
		Dz.U.2011.92.535			rozp.	2011-04-18
Prowadzenie monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
		Dz.U.2011.175.1048			rozp.	2011-07-15
Kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych.
		Dz.U.2011.163.981					ustawa	2011-06-09
	dział VI  rozdz. 4
Prawo geologiczne i górnicze.
		Dz.U.2011.298.1771			rozp.	2011-12-28
Podziemne składowiska odpadów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
		Dz.U.2005.180.1495									ustawa	2005-07-29
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
		Dz.U.2009.132.1092				rozp.	2009-08-10
Baza danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie.
		Dz.U.2009.92.760			rozp.	2009-06-05
Sposób ustalenia numeru rejestrowego.
		Dz.U.2009.99.837			rozp.	2009-06-15
Sposoby obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.
		Dz.U.2011.3.5			rozp.	2010-12-31
Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu.
		Dz.U.2006.46.332			rozp.	2006-03-09
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
		Dz.U.2006.95.662				rozp.	2006-05-30
Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzory formularzy zabezpieczenia finansowego.
		Dz.U.2008.236.1649			rozp.	2008-12-22
Wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.
		Dz.U.2006.19.152			rozp.	2006-01-25
Szczegółowe stawki opłat produktowych dla sprzętu.
		Dz.U.2009.81.684				rozp.	2009-05-12
Wzory sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu.
		Dz.U.2009.102.856				rozp.	2009-06-19
Wzory sprawozdań o zużytym sprzęcie.
		Dz.U.2009.94.783				rozp.	2009-06-08
Wzór wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu.
		Dz.U.2009.72.627			rozp.	2009-05-04
Wzór sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu.
		Dz.U.2009.81.682				rozp.	2009-05-12
Wzór sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.
		Dz.U.2009.68.582				rozp.	2009-04-28
Wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru.
		Dz.U.2009.122.1017			rozp.	2009-07-16
Wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie.
		Dz.U.2009.172.1342				rozp.	2009-09-30
Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.
		Dz.U.2009.94.784				rozp.	2009-06-08
Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu.
		Dz.U.2009.81.683				rozp.	2009-05-12
Wzór sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie.
		Dz.U.2010.249.1673				rozp.	2010-12-08
	§ 1 pkt 3
Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
		Dz.U.2007.69.457			rozp.	2007-03-27
Szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

Opłaty związane z odpadami
		Dz.U.2012.391 -j.t.											ustawa	1996-09-13
	art. 6, art. 6(b), art. 6(h)-6(q)
Utrzymanie czystości i porządku w gminach.
		Dz.U.2011.152.897					ustawa	2011-07-01
	art. 11
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
		Dz.U.2007.90.607 -j.t.								ustawa	2001-05-11
	rozdz. 3, rozdz. 6
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa.
		Dz.U.2010.259.1774			rozp.	2010-12-29
Szczegółowe stawki opłat produktowych.
		Dz.U.2010.259.1775				rozp.	2010-12-29
Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.
		Dz.U.2006.220.1611				rozp.	2006-11-14
Wzór sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.
		Dz.U.2005.180.1495									ustawa	2005-07-29
	art. 9, rozdz. 10
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
		Dz.U.2008.236.1649			rozp.	2008-12-22
Wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.
		Dz.U.2006.19.152			rozp.	2006-01-25
Szczegółowe stawki opłat produktowych dla sprzętu.
		Dz.U.2009.94.784				rozp.	2009-06-08
Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu.
		Dz.U.2009.79.666							ustawa	2009-04-24
	art. 20, rozdz. 6, rozdz. 9, art. 65
Baterie i akumulatory.
		Dz.U.2010.130.882			rozp.	2010-07-07
Stawki opłaty depozytowej.
		Dz.U.2009.215.1672			rozp.	2009-12-03
Stawka opłaty produktowej.
		Dz.U.2009.149.1209				rozp.	2009-09-02
Wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.
		Dz.U.2010.130.878				rozp.	2010-05-05
Wzór dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej.
		Dz.U.2010.15.81				rozp.	2009-12-29
Wzór sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.
		Dz.U.2009.160.1274				rozp.	2009-09-17
Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.
		Dz.U.2005.25.202								ustawa	2005-01-20
	art. 14-17, art. 23
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.
		Dz.U.2005.109.917				rozp.	2005-06-08
Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Ewidencja odpadów
		Dz.U.2010.185.1243 -j.t.											ustawa	2001-04-27
	art. 36, art. 37, art. 38 ust. 7, art. 43 ust. 5
Odpady.
		Dz.U.2001.152.1735			rozp.	2001-12-11
Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.
		Dz.U.2010.249.1673				rozp.	2010-12-08
Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Pozostałe zagadnienia
		Dz.U.2006.246.1795			rozp.	2006-12-22
Ustanowienie programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska.
		Dz.U.2004.121.1263							ustawa	2004-04-20
	art. 3 ust. 2, art. 4, art. 10, art. 17, art. 34
Substancje zubożające warstwę ozonową.
		Dz.U.2004.195.2007			rozp.	2004-08-16
Sposób oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje.
		Dz.U.2003.104.973			rozp.	2003-05-21
Warunki gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej.
		Dz.U.2009.104.868			rozp.	2009-06-16
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Umowy międzynarodowe
		Dz.U.1995.19.88 -zał.				um.m.	1989-03-22
Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Bazylea.1989.03.22.
		Dz.U.2002.135.1142				ustawa	2002-07-05
Ratyfikacja Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.
		Dz.U.1984.11.46 -zał.			um.m.	1972-12-29
Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji. Moskwa.Waszyngton.Londyn.Meksyk.1972.12.29.
		Dz.U.1987.17.101 -zał.			um.m.	1978-02-17
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Londyn.1973.11.02 wraz z załącznikami I, II, III, IV i V oraz Protokół dotyczący tej konwencji, wraz z załącznikiem I. Londyn.1978.02.17.
		Dz.U.2005.202.1679			um.m.	1997-09-26
Protokół z 1997 r. uzupełniający Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej Protokółem z 1978 r. Londyn.1997.09.26.
		Dz.U.2000.28.346			um.m.	1992-04-09
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Helsinki.1992.04.09.
		Dz.U.2001.6.52			um.m.	1991-10-04
Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki. Madryt.1991.10.04.
		Dz.U.2002.202.1704			um.m.	1997-09-05
Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.05.


