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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- doba2)
niej kroczàcej 8-godzinnej

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- doba5)
niej kroczàcej 8-godzinnej
Êrednia 1-godzinna
godzina3)

1)

W przypadku wykonywania pomiarów metodami manualnymi ka˝dà miesi´cznà seri´ 24-godzinnych Êrednich pomiarowych 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 zakoƒczeniu pomiaru.

1454
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 Êrodowiskiem ˝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 wymaganym warunkom.
§ 2. 1. Wymagania, jakim powinny odpowiadaç
wody, o których mowa w § 1 pkt 1, minimalnà cz´stotliwoÊç pobierania próbek tych wód oraz metodyki referencyjne analiz okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia,
z zastrze˝eniem ust. 2 i § 4.
2. Dopuszcza si´ odst´pstwa od wymagaƒ okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, wy∏àcznie
w przypadkach wystàpienia wyjàtkowych warunków
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pogody, takich jak intensywne opady atmosferyczne,
intensywne topnienie Êniegu, wysoka temperatura powietrza oraz susza.
§ 3. Miejsca pobierania próbek wód do badaƒ, odleg∏oÊci tych miejsc od najbli˝szego punktu wprowadzania zanieczyszczeƒ, cz´stotliwoÊç pobierania próbek oraz g∏´bokoÊç, na której próbki majà byç pobierane, ustala si´ na podstawie rozpoznania specyficznych,
lokalnych warunków Êrodowiska w regionie wodnym.
§ 4. Wody spe∏niajà wymagania, okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia, je˝eli w wyniku pobierania
próbek stale w tym samym miejscu w okresie 12 miesi´cy, z cz´stotliwoÊcià nie mniejszà ni˝ okreÊlona w za∏àczniku do rozporzàdzenia:
1) w 100% próbek zosta∏y spe∏nione wymagania dotyczàce wskaêników: „substancje chlorowcoorganiczne” i „metale”;

Poz. 1454

miaru wartoÊci tych wskaêników mo˝e zostaç zmniejszona.
2. Je˝eli cz´stotliwoÊç pobierania próbek jest
mniejsza ni˝ okreÊlona w za∏àczniku do rozporzàdzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadaç wody,
o których mowa w § 1 pkt 1, powinny byç spe∏nione
w ka˝dej próbce.
3. Regularnych badaƒ wody nie przeprowadza si´,
je˝eli woda jest niezanieczyszczona i nie ma ryzyka pogorszenia jej jakoÊci.
4. W przypadku gdy badanie wody wyka˝e, ˝e wartoÊci wskaêników jakoÊci wody sà gorsze ni˝ wartoÊci
tych wskaêników okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia, nale˝y ustaliç, czy jest to wynikiem przypadku,
skutkiem zjawiska naturalnego czy te˝ zanieczyszczenia wody.

2) w 95% próbek zosta∏y spe∏nione wymagania dotyczàce wskaêników: „zasolenie” i „tlen rozpuszczony”;

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

3) w 75% próbek zosta∏y spe∏nione wymagania dotyczàce pozosta∏ych wskaêników wymienionych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
———————

1)

§ 5. 1. W przypadku gdy badanie wyka˝e, ˝e wartoÊci wskaêników jakoÊci wody sà lepsze ni˝ wartoÊci
tych wskaêników okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia, cz´stotliwoÊç pobierania próbek tej wody i po-

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766).
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