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Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób udost´pniania
informacji o Êrodowisku, o których mowa w art. 30
ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska, zwanej dalej „ustawà”, minimal-
ny zakres udost´pnianych informacji oraz form´ ich
udost´pniania.

§ 2. 1. Informacje, o których mowa w § 1, udost´p-
nia si´ za poÊrednictwem publicznych sieci telekomu-
nikacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
z 2000 r. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321
i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360), w postaci:

1) przetworzonych wyników pomiarów;

2) rocznych ocen jakoÊci lub klasyfikacji sporzàdzo-
nych za rok poprzedni, wykonywanych zgodnie
z przepisami szczególnymi;

3) wieloletnich ocen jakoÊci lub klasyfikacji okreÊlajà-
cych kierunki i dynamik´ zmian;

4) komentarzy, w tym metod zastosowanych przy wy-
konywaniu badaƒ i pomiarów oraz ocen jakoÊci lub
klasyfikacji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sà
udost´pniane w bazie danych w terminie jednego mie-
siàca od ich uzyskania, z zastrze˝eniem § 4 pkt 3.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sà
udost´pniane w bazie danych w terminie trzech mie-
si´cy od zakoƒczenia roku, którego dotyczà.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, sà
udost´pniane w bazie danych w terminie jednego mie-
siàca od ich opracowania.

§ 3. 1. Informacje udost´pnia si´ w formie zesta-
wieƒ tabelarycznych, wykazów, wykresów i zapisów
tekstowych oraz w formie graficznej, w tym w postaci
map tematycznych, niestanowiàcych paƒstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Udost´pniane informacje przygotowane w spo-
sób przejrzysty nie mogà zawieraç b∏´dów j´zykowych
oraz niewyjaÊnionych skrótów.

3. Informacje, o których mowa w § 1, sà udost´p-
niane bezp∏atnie.

§ 4. Minimalny zakres udost´pnianych informacji
dotyczàcych jakoÊci powietrza obejmuje:

1) wykaz stref, sporzàdzany w maksymalnie pi´ciolet-
nich odst´pach czasu, uzyskany w wyniku odr´b-
nie dla ka˝dej substancji przeprowadzonej klasyfi-
kacji, uwzgl´dniajàcy:
a) strefy, w których stwierdzono przekroczenia po-

ziomów dopuszczalnych,
b) strefy, w których poziom substancji jest wy˝szy

od górnego progu oszacowania, nieprzekracza-
jàcy poziomu dopuszczalnego,

c) strefy, w których poziom substancji mieÊci si´
pomi´dzy dolnym i górnym progiem oszacowa-
nia,

d) strefy, w których poziom substancji nie przekra-
cza dolnego progu oszacowania;

2) wykaz stref, sporzàdzany w jednorocznych odst´-
pach czasu, uzyskany w wyniku klasyfikacji prowa-
dzonej odr´bnie dla ka˝dej substancji, uwzgl´dnia-
jàcy:
a) strefy, w których poziom substancji przekracza

poziom dopuszczalny powi´kszony o margines
tolerancji,

b) strefy, w których poziom substancji mieÊci si´
pomi´dzy poziomem dopuszczalnym a pozio-
mem dopuszczalnym powi´kszonym o margi-
nes tolerancji,

c) strefy, w których poziom substancji nie przekra-
cza poziomu dopuszczalnego;

3) wyniki pomiarów poziomu substancji w powietrzu,
udost´pniane w bazie danych zgodnie z terminami
podanymi w za∏àczniku do rozporzàdzenia, wyko-
nanych w:
a) aglomeracjach o liczbie mieszkaƒców wi´kszej

ni˝ 250 tysi´cy,
b) strefach, w których poziom substancji jest wy˝-

szy od górnego progu oszacowania, nieprzekra-
czajàcy poziomu dopuszczalnego,

c) strefach, w których poziom substancji przekracza
poziom dopuszczalny;

4) wykaz obszarów, na których wyst´pujà ogranicze-
nia wynikajàce z planu dzia∏aƒ krótkoterminowych,
o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

§ 5. Minimalny zakres udost´pnianych informacji
dotyczàcych jakoÊci gleby lub ziemi obejmuje:

1) program pomiarowy jakoÊci gleby lub ziemi zawie-
rajàcy wykaz badanych wskaêników i substancji,
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cz´stotliwoÊç badaƒ oraz lokalizacj´ punktów po-
miarowych;

2) wyniki pomiarów wskaêników i substancji powodu-
jàcych przekroczenie standardów jakoÊci gleby lub
ziemi;

3) wykaz terenów niespe∏niajàcych standardów jako-
Êci gleby lub ziemi, w tym zaznaczenie sposobu za-
gospodarowania tych terenów.

§ 6. Minimalny zakres udost´pnianych informacji
dotyczàcych ochrony przed ha∏asem obejmuje:

1) wyniki pomiarów stanowiàcych podstaw´ sporzà-
dzania map akustycznych dla aglomeracji o liczbie
mieszkaƒców wi´kszej ni˝ 100 tysi´cy;

2) wykaz terenów w aglomeracji o liczbie mieszkaƒ-
ców wi´kszej ni˝ 250 tysi´cy, na których poziom ha-
∏asu przekracza poziom dopuszczalny okreÊlony
dla pory dziennej i nocnej w przepisach szczegól-
nych, wraz z okreÊleniem obszaru wyst´powania
przekroczeƒ;

3) wykaz terenów zagro˝onych ha∏asem w aglome-
racji o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝ 250 tysi´-
cy;

4) wykaz terenów w aglomeracji o liczbie mieszkaƒ-
ców wi´kszej ni˝ 100 tysi´cy, a mniejszej ni˝ 250 ty-
si´cy, na których poziom ha∏asu przekracza poziom
dopuszczalny okreÊlony dla pory dziennej i nocnej
w przepisach szczególnych, wraz z okreÊleniem ob-
szaru wyst´powania przekroczeƒ;

5) wykaz terenów zagro˝onych ha∏asem w aglomera-
cji o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝ 100 tysi´cy,
a mniejszej ni˝ 250 tysi´cy.

§ 7. Minimalny zakres udost´pnianych informacji
dotyczàcych ochrony przed polami elektromagnetycz-
nymi obejmuje:

1) wyniki kontrolnych pomiarów poziomów pól elek-
tromagnetycznych w Êrodowisku;

2) wykaz terenów, na których stwierdzono przekrocze-
nie dopuszczalnych poziomów pól elektromagne-
tycznych w Êrodowisku, z wyszczególnieniem:
a) terenów przeznaczonych pod zabudow´ miesz-

kaniowà,
b) miejsc dost´pnych dla ludzi,

wraz z okreÊleniem obszaru wyst´powania przekro-
czeƒ.

§ 8. Minimalny zakres udost´pnianych informacji
dotyczàcych wyników pomiarów jakoÊci wód po-
wierzchniowych rzek obejmuje:

1) program pomiarowy jakoÊci rzek zawierajàcy wy-
kaz badanych wskaêników i substancji, cz´stotli-
woÊç badaƒ oraz lokalizacj´ punktów pomiaro-
wych;

2) wyniki pomiarów wskaêników i substancji, które
zadecydowa∏y w roku poprzednim o jakoÊci rzek
w poszczególnych punktach pomiarowych, poda-

ne jako st´˝enia Êrednioroczne, maksymalne i mi-
nimalne;

3) wyniki ogólnej klasyfikacji jakoÊci rzek przeprowa-
dzonej w poprzednim roku.

§ 9. Minimalny zakres udost´pnianych informacji
dotyczàcych wyników pomiarów jakoÊci wód po-
wierzchniowych jezior obejmuje:

1) program pomiarowy jakoÊci jezior zawierajàcy wy-
kaz jezior, badanych wskaêników i substancji, cz´-
stotliwoÊç badaƒ oraz lokalizacj´ punktów pomia-
rowych;

2) wyniki pomiarów wskaêników i substancji, odnie-
sione do poszczególnych jezior, które zadecydowa-
∏y o zmianie jakoÊci wód jezior;

3) wyniki ogólnej klasyfikacji jakoÊci jezior z poda-
niem roku przeprowadzonej oceny.

§ 10. Minimalny zakres udost´pnianych informacji
dotyczàcych wyników pomiarów jakoÊci wód pod-
ziemnych obejmuje:

1) program pomiarowy jakoÊci wód podziemnych za-
wierajàcy wykaz badanych wskaêników i substan-
cji, cz´stotliwoÊç badaƒ oraz lokalizacj´ punktów
pomiarowych;

2) wyniki pomiarów wskaêników i substancji, które za-
decydowa∏y o jakoÊci wód podziemnych w po-
szczególnych punktach pomiarowych;

3) wyniki ogólnej klasyfikacji jakoÊci wód podziem-
nych przeprowadzonej w poprzednim roku.

§ 11. Informacje o Êrodowisku mogà byç udost´p-
niane tak˝e w inny sposób ni˝ za poÊrednictwem pu-
blicznych sieci telekomunikacyjnych, w szczególnoÊci
za poÊrednictwem Êrodków masowego przekazu o za-
si´gu ogólnokrajowym oraz lokalnym, w tym równie˝
za poÊrednictwem wydawnictw specjalistycznych.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r., z wyjàtkiem:

1) § 4 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2003 r.;

2) § 6 pkt 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2004 r.;

3) § 7 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2006 r.;

4) § 6 pkt 4 i 5, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2009 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

—————

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-
wej — Êrodowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 1 paêdziernika 2002 r.
(poz. 1453)

TERMINY UDOST¢PNIANIA WYNIKÓW POMIARÓW POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU
Z UWZGL¢DNIENIEM METOD POMIAROWYCH ORAZ CZASU UÂREDNIANIA

Lp. Substancja Metoda pomiarowa Czas uÊredniania Termin

1 Dwutlenek siarki1) automatyczna Êrednia 24-godzinna
Êrednia 1-godzinna

doba2)

godzina3)

2 Dwutlenek i tlenek azotu1) automatyczna Êrednia 24-godzinna
Êrednia 1-godzinna

doba2)

godzina3)

3 Py∏ zawieszony PM 101) automatyczna Êrednia dobowa doba2)

4 Tlenek w´gla automatyczna maksymalna wartoÊç dobowa Êred-
niej kroczàcej 8-godzinnej

doba2)

5 O∏ów manualna Êrednia z ostatnich 12 miesi´cy miesiàc4)

6 Benzen manualna Êrednia z ostatnich 12 miesi´cy miesiàc4)

7 Ozon automatyczna maksymalna wartoÊç dobowa Êred-
niej kroczàcej 8-godzinnej
Êrednia 1-godzinna

doba5)

godzina3)

1) W przypadku wykonywania pomiarów metodami manualnymi ka˝dà miesi´cznà seri´ 24-godzinnych Êrednich pomia-
rowych udost´pnia si´ do koƒca nast´pnego miesiàca.

2) Wynik 24-godzinnej Êredniej pomiarowej udost´pnia si´ w ciàgu nast´pnych 24 godzin po zakoƒczeniu pomiaru.
3) Wynik 1-godzinnej Êredniej pomiarowej udost´pnia si´ w ciàgu nast´pnej godziny po zakoƒczeniu pomiaru.
4) Wynik Êredniej z pomiarów wykonanych w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy udost´pnia si´ do koƒca nast´pnego miesiàca.
5) Wynik maksymalnej wartoÊci dobowej Êredniej kroczàcej 8-godzinnej udost´pnia si´ w ciàgu nast´pnych 24 godzin po za-

koƒczeniu pomiaru.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 4 paêdziernika 2002 r.

w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç morskie wody wewn´trzne i wody przybrze˝ne b´dàce
Êrodowiskiem ˝ycia skorupiaków i mi´czaków.

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania, jakim powinny odpowiadaç morskie
wody wewn´trzne i wody przybrze˝ne b´dàce Êro-
dowiskiem ˝ycia skorupiaków i mi´czaków;

2) cz´stotliwoÊç pobierania próbek wód, o których
mowa w pkt 1, metodyki referencyjne analiz oraz

sposób oceny, czy wody odpowiadajà wymaga-
nym warunkom.

§ 2. 1. Wymagania, jakim powinny odpowiadaç
wody, o których mowa w § 1 pkt 1, minimalnà cz´sto-
tliwoÊç pobierania próbek tych wód oraz metodyki re-
ferencyjne analiz okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia,
z zastrze˝eniem ust. 2 i § 4.

2. Dopuszcza si´ odst´pstwa od wymagaƒ okreÊlo-
nych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, wy∏àcznie
w przypadkach wystàpienia wyjàtkowych warunków


