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Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania w zakre-
sie pomiarów wielkoÊci emisji, do których prowadze-
nia sà obowiàzani prowadzàcy instalacj´ oraz u˝ytkow-
nicy urzàdzeƒ, w tym w szczególnoÊci:

1) przypadki, w których jest wymagany ciàg∏y pomiar
emisji z instalacji;

2) przypadki, w których sà wymagane okresowe po-
miary emisji z instalacji albo urzàdzenia, oraz cz´-
stotliwoÊci prowadzenia tych pomiarów;

3) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów;

4) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych po-
miarów.

2. Wymagania w zakresie pomiarów wielkoÊci emi-
sji do wód lub do ziemi, do których prowadzenia sà
obowiàzani prowadzàcy instalacj´ oraz u˝ytkownicy
urzàdzeƒ, okreÊlajà przepisy w sprawie warunków, ja-
kie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu Êcieków do wód
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla Êrodowiska wodnego.

§ 2. 1. Ciàg∏e pomiary emisji do powietrza prowa-
dzi si´, z zastrze˝eniem § 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 i 3, dla
nast´pujàcych instalacji spalania paliw:

1) o ∏àcznej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej
ni˝ 300 MW, dla których wniosek o pozwolenie na
budow´ z∏o˝ono przed dniem 27 listopada 2002 r.,
je˝eli instalacje te zostanà oddane do u˝ytku nie
póêniej ni˝ do dnia 27 listopada 2003 r.;

2) o ∏àcznej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej
ni˝ 100 MW, dla których wniosek o pozwolenie na
budow´ z∏o˝ono po dniu 26 listopada 2002 r. lub
które zostanà oddane do u˝ytku po dniu 27 listopa-
da 2003 r.

2. Ciàg∏e pomiary emisji do powietrza prowadzi si´
od dnia 27 listopada 2004 r., z zastrze˝eniem § 3 i § 6
ust. 1 pkt 3, dla wszystkich instalacji spalania paliw
o ∏àcznej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej ni˝

100 MW, bez wzgl´du na dat´ z∏o˝enia wniosku o po-
zwolenie na budow´ i oddania instalacji do u˝ytku.

3. ¸àczna nominalna moc cieplna, o której mowa
w ust. 1 i 2 oraz w § 3, oznacza sum´ nominalnych mo-
cy cieplnych êróde∏, z których gazy odlotowe sà odpro-
wadzane do powietrza wspólnym emitorem.

§ 3. 1. Ciàg∏e pomiary emisji do powietrza prowadzi
si´, z zastrze˝eniem § 6 ust. 1 pkt 3, dla instalacji turbin
gazowych o ∏àcznej nominalnej mocy cieplnej nie mniej-
szej ni˝ 100 MW, dla których decyzj´ o pozwoleniu na bu-
dow´ wydano po dniu 30 czerwca 2002 r. lub które zosta-
nà oddane do u˝ytku po dniu 27 listopada 2003 r.

2. Ciàg∏e pomiary emisji do powietrza prowadzi si´
od dnia 27 listopada 2004 r. dla wszystkich instalacji
turbin gazowych o ∏àcznej nominalnej mocy cieplnej
nie mniejszej ni˝ 100 MW, bez wzgl´du na dat´ wyda-
nia decyzji o pozwoleniu na budow´ i oddania instala-
cji do u˝ytku, z wy∏àczeniem instalacji turbin gazowych
na platformach wiertniczych.

§ 4. 1. Ciàg∏e i okresowe pomiary emisji do powie-
trza prowadzi si´, z zastrze˝eniem § 7, dla nast´pujà-
cych instalacji albo urzàdzeƒ:

1) spalania lub wspó∏spalania odpadów komunalnych
o nominalnej zdolnoÊci przerobowej odpadów nie
mniejszej ni˝ jeden Mg/h, dla których wniosek
o wydanie decyzji z∏o˝ono przed dniem 28 grudnia
2002 r., je˝eli zostanà oddane do u˝ytku nie póêniej
ni˝ do dnia 28 grudnia 2003 r.; 

2) spalania lub wspó∏spalania odpadów niebezpiecz-
nych, dla których wniosek o wydanie decyzji z∏o˝o-
no przed dniem 28 grudnia 2002 r., je˝eli zostanà
oddane do u˝ytku nie póêniej ni˝ do dnia 28 grud-
nia 2003 r.;

3) spalania lub wspó∏spalania odpadów, dla których
wniosek o wydanie decyzji z∏o˝ono po dniu
27 grudnia 2002 r. lub które zostanà oddane do
u˝ytku po dniu 28 grudnia 2003 r.

2. Ciàg∏e i okresowe pomiary emisji do powietrza
prowadzi si´ od dnia 28 grudnia 2005 r., z zastrze˝e-
niem § 7, dla instalacji albo urzàdzeƒ spalania lub
wspó∏spalania odpadów innych ni˝ komunalne lub
niebezpieczne, dla których wniosek o wydanie decyzji
z∏o˝ono przed dniem 28 grudnia 2002 r., je˝eli zostanà
oddane do u˝ytku nie póêniej ni˝ do dnia 28 grudnia
2003 r.

3. Dla u˝ytkowanych instalacji albo urzàdzeƒ, któ-
rych celem jest wytwarzanie energii lub produktów
materialnych, prowadzi si´ pomiary:

———————
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. Nr 85, poz. 766). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r.
Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 13 czerwca 2003 r.

w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoÊci emisji
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1) tak jak dla instalacji albo urzàdzeƒ, o których mowa
odpowiednio w ust. 1 pkt 1—2, w ust. 2 oraz w § 6
ust. 1 pkt 4, je˝eli wspó∏spalanie odpadów w tych
instalacjach albo urzàdzeniach rozpocznie si´
przed dniem 29 grudnia 2004 r.; 

2) tak jak dla instalacji albo urzàdzeƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, je˝eli wspó∏spalanie odpadów w tych
instalacjach albo urzàdzeniach rozpocznie si´ po
dniu 28 grudnia 2004 r.

4. Ciàg∏e i okresowe pomiary emisji do powietrza
prowadzi si´ od dnia 28 grudnia 2005 r., z zastrze˝e-
niem § 7, dla wszystkich instalacji albo urzàdzeƒ spala-
nia lub wspó∏spalania odpadów, bez wzgl´du na dat´
wydania decyzji, z∏o˝enia wniosku o wydanie decyzji,
oddania instalacji do u˝ytku i rozpocz´cia wspó∏spala-
nia odpadów. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1, 2 i 4 oraz w § 6
ust. 1 pkt 4, oznacza:

1) dla instalacji — decyzj´ o pozwoleniu na u˝ytkowa-
nie, a je˝eli taka decyzja nie by∏a wymagana — de-
cyzj´ o pozwoleniu na budow´;

2) dla urzàdzeƒ — decyzj´ z zakresu gospodarowania
odpadami obejmujàcà spalanie odpadów lub inne
procesy przekszta∏cania termicznego odpadów,
o ile substancje tworzàce si´ podczas przekszta∏ca-
nia sà nast´pnie spalane.

6. Wniosek o wydanie decyzji, o którym mowa
w ust. 1, 2 i 4 oraz w § 6 ust. 1 pkt 4, oznacza:

1) dla instalacji — wniosek o wydanie decyzji o po-
zwoleniu na u˝ytkowanie, a je˝eli decyzja nie by∏a
wymagana — zawiadomienie o zamiarze przystà-
pienia do u˝ytkowania;

2) dla urzàdzeƒ — wniosek o wydanie decyzji z zakre-
su gospodarowania odpadami obejmujàcej spala-
nie odpadów lub inne procesy przekszta∏cania ter-
micznego odpadów, o ile substancje tworzàce si´
podczas przekszta∏cania sà nast´pnie spalane.

§ 5. 1. Ciàg∏e lub okresowe pomiary emisji do po-
wietrza lotnych zwiàzków organicznych, zwanych dalej
„LZO”, przez które rozumie si´ ka˝dy zwiàzek organicz-
ny majàcy w temperaturze 293,15 K pr´˝noÊç par nie
mniejszà ni˝ 0,01 kPa bàdê posiadajàcy analogicznà
lotnoÊç w szczególnych warunkach u˝ytkowania, pro-
wadzi si´ dla nast´pujàcych instalacji, w których sà sto-
sowane rozpuszczalniki organiczne i w których dotrzy-
manie standardów emisyjnych wymaga stosowania
urzàdzeƒ ograniczajàcych wielkoÊç emisji LZO:

1) goràcego offsetu rotacyjnego, których zdolnoÊç
produkcyjna wymaga zu˝ycia LZO nie mniej ni˝
15 Mg/rok; 

2) rotograwiury publikacyjnej, których zdolnoÊç pro-
dukcyjna wymaga zu˝ycia LZO nie mniej ni˝
25 Mg/rok;

3) sitodruku rotacyjnego na tkaninie lub tekturze, któ-
rych zdolnoÊç produkcyjna wymaga zu˝ycia LZO
nie mniej ni˝ 30 Mg/rok;

4) innych rodzajów rotograwiury i sitodruku rotacyj-
nego, fleksografii, laminowania lub lakierowania,
których zdolnoÊç produkcyjna wymaga zu˝ycia
LZO nie mniej ni˝ 15 Mg/rok;

5) do czyszczenia na sucho mebli, odzie˝y i innych po-
dobnych produktów, z wyjàtkiem r´cznego usuwa-
nia plam i zabrudzeƒ; 

6) do czyszczenia powierzchni z zastosowaniem LZO,
klasyfikowanych w przepisach rozporzàdzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wy-
kazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfi-
kacjà i oznakowaniem (Dz. U. Nr 129, poz. 1110) ja-
ko R40, R45, R46, R60 lub R61, których zdolnoÊç
produkcyjna wymaga zu˝ycia LZO nie mniej ni˝ je-
den Mg/rok;

7) do innych rodzajów czyszczenia powierzchni, któ-
rych zdolnoÊç produkcyjna wymaga zu˝ycia LZO
nie mniej ni˝ 2 Mg/rok;

8) do lakierowania lub obróbki wykoƒczeniowej po-
jazdów, w tym w ramach napraw;

9) do powlekania zwijanych metali walcowanych (sta-
li, aluminium, stopów miedzi), których zdolnoÊç
produkcyjna wymaga zu˝ycia LZO nie mniej ni˝
25 Mg/rok;

10) do innych rodzajów powlekania metali, tworzyw
sztucznych, tkanin, w∏ókien, folii lub papieru, któ-
rych zdolnoÊç produkcyjna wymaga zu˝ycia LZO
nie mniej ni˝ 5 Mg/rok;

11)  do powlekania drutu nawojowego, których zdol-
noÊç produkcyjna wymaga zu˝ycia LZO nie mniej
ni˝ 5 Mg/rok;

12) do powlekania drewna lub wyrobów drewnopo-
chodnych, których zdolnoÊç produkcyjna wymaga
zu˝ycia LZO nie mniej ni˝ 15 Mg/rok;

13) do impregnowania drewna lub wyrobów drewno-
pochodnych, których zdolnoÊç produkcyjna wyma-
ga zu˝ycia LZO nie mniej ni˝ 25 Mg/rok;

14) do powlekania skór, których zdolnoÊç produkcyjna
wymaga zu˝ycia LZO nie mniej ni˝ 10 Mg/rok;

15) do produkcji obuwia, w tym jego cz´Êci, których
zdolnoÊç produkcyjna wymaga zu˝ycia LZO nie
mniej ni˝ 5 Mg/rok;

16) do laminowania drewna lub tworzyw sztucznych,
których zdolnoÊç produkcyjna wymaga zu˝ycia
LZO nie mniej ni˝ 5 Mg/rok; 

17) do nak∏adania kleju, których zdolnoÊç produkcyjna
wymaga zu˝ycia LZO nie mniej ni˝ 5 Mg/rok;

18) do wyt∏aczania t∏uszczów zwierz´cych, których
zdolnoÊç produkcyjna wymaga zu˝ycia LZO nie
mniej ni˝ 10 Mg/rok;
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19) do wyt∏aczania lub rafinowania oleju roÊlinnego,
których zdolnoÊç produkcyjna wymaga zu˝ycia
LZO nie mniej ni˝ 10 Mg/rok;

20) do wytwarzania preparatów powlekajàcych, lakie-
rów, farb drukarskich lub klejów, których zdolnoÊç
produkcyjna wymaga zu˝ycia LZO nie mniej ni˝
100 Mg/rok;

21) do przeróbki gumy, których zdolnoÊç produkcyjna
wymaga zu˝ycia LZO nie mniej ni˝ 15 Mg/rok;

22) do wytwarzania produktów farmaceutycznych
obejmujàcego procesy syntezy chemicznej, fer-
mentacji, ekstrakcji, formowania, wykaƒczania
produktów oraz wytwarzania produktów poÊred-
nich, których zdolnoÊç produkcyjna wymaga zu˝y-
cia LZO nie mniej ni˝ 50 Mg/rok.

2. Ciàg∏e lub okresowe pomiary emisji LZO do po-
wietrza prowadzi si´ dla instalacji, o których mowa
w ust. 1, dla których wniosek o wydanie decyzji o po-
zwoleniu na u˝ytkowanie lub — gdy taka decyzja nie
by∏a wymagana — zawiadomienie o zamiarze przystà-
pienia do u˝ytkowania z∏o˝ono po dniu 28 marca
1999 r. lub które zosta∏y oddane do u˝ytku po dniu
29 marca 2000 r.

3. Ciàg∏e lub okresowe pomiary emisji LZO do po-
wietrza prowadzi si´ od dnia 1 listopada 2007 r. dla
wszystkich instalacji, bez wzgl´du na dat´ z∏o˝enia
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na u˝ytkowa-
nie, zawiadomienia o zamiarze przystàpienia do u˝yt-
kowania i oddania instalacji do u˝ytku.

4. Ciàg∏e pomiary emisji LZO do powietrza prowadzi
si´ od dnia przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej dla instalacji, o których mowa w ust. 1,
z których z jednego emitora sà wprowadzane do powie-
trza LZO w iloÊci nie mniejszej ni˝ Êrednio 10 kg/h w prze-
liczeniu na emisj´ ca∏kowitego w´gla organicznego.

5. Okresowe pomiary emisji LZO do powietrza pro-
wadzi si´ dla instalacji, o których mowa w ust. 1, w któ-
rych z jednego emitora wprowadzane sà do powietrza
LZO w iloÊci Êrednio do 10 kg/h w przeliczeniu na emi-
sj´ ca∏kowitego w´gla organicznego, a przed dniem
przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Euro-
pejskiej — tak˝e dla instalacji, o których mowa w ust. 4. 

6. Ârednià wielkoÊç emisji ca∏kowitego w´gla orga-
nicznego, o której mowa w ust. 4 i 5, ustala si´ na pod-
stawie wyników okresowych pomiarów emisji albo
z bilansu masy LZO zu˝ywanych w ka˝dym okresie 
12-miesi´cznym, odniesionego do czasu pracy instala-
cji z LZO.

7. LZO podlegajàce przemianie chemicznej w insta-
lacjach, o których mowa w ust. 1, nie sà uwzgl´dniane
w limitach zu˝ycia LZO, powodujàcych powstanie obo-
wiàzku wykonywania pomiarów emisji z instalacji.

8. Rozpuszczalnik organiczny jest to ka˝dy LZO, sto-
sowany oddzielnie bàdê w po∏àczeniu z innymi sub-
stancjami w celu rozpuszczania surowców, produktów,
materia∏ów odpadowych lub zanieczyszczeƒ, lub który
jest stosowany jako czynnik rozpuszczajàcy, czynnik
dyspergujàcy, regulator lepkoÊci, regulator napi´cia
powierzchniowego, plastyfikator lub konserwant.

§ 6. 1. Okresowe pomiary emisji do powietrza pro-
wadzi si´ dla:

1) instalacji spalania paliw, niewymienionych w § 2
i § 3, których eksploatacja wymaga pozwolenia na
wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza lub
pozwolenia zintegrowanego, z wy∏àczeniem insta-
lacji turbin gazowych na platformach wiertniczych;

2) instalacji spalania paliw, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 2;

3) instalacji spalania paliw, o których mowa w § 2
i § 3:

a) dla których okres pozostajàcy do koƒca u˝ytko-
wania nie przekracza 10000 godzin,

b) opalanych gazem ziemnym — w zakresie dwu-
tlenku siarki i py∏u, 

c) opalanych olejem opa∏owym o znanej zawarto-
Êci siarki w przypadkach, w których brak urzà-
dzeƒ do ograniczania wielkoÊci emisji siarki —
w zakresie dwutlenku siarki,

d) opalanych biomasà — w zakresie dwutlenku
siarki, je˝eli prowadzàcy instalacj´ udowodni, ̋ e
emisja dwutlenku siarki nie jest wy˝sza od stan-
dardów emisyjnych okreÊlonych w przepisach
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

4) instalacji albo urzàdzeƒ spalania lub wspó∏spala-
nia odpadów komunalnych o nominalnej zdolnoÊci
przerobowej odpadów mniejszej ni˝ jeden Mg/h,
dla których wniosek o wydanie decyzji z∏o˝ono
przed dniem 28 grudnia 2002 r., je˝eli zostanà od-
dane do u˝ytku nie póêniej ni˝ do dnia 28 grudnia
2003 r.;

5) instalacji albo urzàdzeƒ do produkcji lub obróbki
wyrobów zawierajàcych azbest wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajà-
cych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z póên. zm.3)),
je˝eli iloÊç surowego azbestu zu˝ywana w tych pro-
cesach przekracza 100 kg/rok.

2. Dla instalacji spalania paliw, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 lit. b—d, pomiary w zakresie innych sub-
stancji ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 3 lit. b—d prowadzi si´
w sposób ciàg∏y, zgodnie z § 2 i 3.

3. Ciàg∏e i okresowe pomiary emisji do powietrza
dla instalacji albo urzàdzeƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 4, prowadzi si´ od dnia 28 grudnia 2005 r. jak dla in-
stalacji, o których mowa w § 4 ust. 4.

§ 7. Przepisów § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2—4 oraz § 6
ust. 3 nie stosuje si´ do instalacji i urzàdzeƒ spalajà-
cych lub wspó∏spalajàcych wy∏àcznie nast´pujàce ro-
dzaje odpadów:

1) roÊlinne, pochodzàce z rolnictwa, leÊnictwa,

2) roÊlinne, pochodzàce z przemys∏u rolno-spo˝yw-
czego, je˝eli odzyskuje si´ wytwarzane ciep∏o,

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 156, poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986,
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2003 r.
Nr 7, poz. 78 i Nr 65, poz. 596.
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3) w∏ókniste roÊlinne pochodzàce z produkcji masy
celulozowej i z produkcji papieru z masy celulozo-
wej, je˝eli sà wspó∏spalane na miejscu produkcji
i odzyskuje si´ wytwarzane ciep∏o,

4) drewno, z wyjàtkiem drewna zanieczyszczonego
impregnatami i pow∏okami ochronnymi, które mo-
gà zawieraç zwiàzki chlorowcoorganiczne lub me-
tale ci´˝kie oraz drewna pochodzàcego z odpadów
budowlanych lub z rozbiórki,

5) korek,

6) promieniotwórcze,

7) pochodzàce z poszukiwaƒ i eksploatacji zasobów
ropy naftowej i gazu ziemnego na platformach wy-
dobywczych oraz spalane na tych platformach,

8) zwierz´ce

oraz do instalacji lub urzàdzeƒ doÊwiadczalnych wy-
korzystywanych do prac badawczo-rozwojowych,
prac naukowych i prób majàcych na celu usprawnie-
nie procesu spalania, przerabiajàcych mniej ni˝
50 Mg odpadów rocznie.

§ 8. Okresowe pomiary ha∏asu w Êrodowisku pro-
wadzi si´ dla instalacji, które uzyska∏y pozwolenie na
emitowanie ha∏asu do Êrodowiska lub dla których jest
wymagane pozwolenie zintegrowane.

§ 9. 1. Zakres oraz metodyki referencyjne wykony-
wania:

1) ciàg∏ych pomiarów emisji do powietrza z instalacji,
o których mowa w § 2 i 3, sà okreÊlone w za∏àczni-
ku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) ciàg∏ych i okresowych pomiarów emisji do powie-
trza z instalacji albo urzàdzeƒ, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1, oraz cz´stotliwoÊç prowadzenia
pomiarów okresowych sà okreÊlone w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia;

3) ciàg∏ych i okresowych pomiarów emisji do powie-
trza z instalacji albo urzàdzeƒ, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, oraz cz´stotliwoÊç prowadzenia
pomiarów okresowych sà okreÊlone w za∏àczniku
nr 3 do rozporzàdzenia;

4) ciàg∏ych i okresowych pomiarów emisji do powie-
trza z instalacji albo urzàdzeƒ, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i ust. 4, oraz cz´stotliwoÊç
prowadzenia pomiarów okresowych sà okreÊlone
w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia;

5) ciàg∏ych i okresowych pomiarów emisji do powie-
trza z instalacji albo urzàdzeƒ, o których mowa w § 4
ust. 3, oraz cz´stotliwoÊç prowadzenia pomiarów
okresowych, w zale˝noÊci od typu i iloÊci wspó∏spa-
lanych odpadów (komunalne, niebezpieczne, inne
ni˝ komunalne i niebezpieczne), sà okreÊlone w za-
∏àcznikach nr 2—4 do rozporzàdzenia;

6) okresowych pomiarów emisji do powietrza z insta-
lacji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1—3, oraz cz´-
stotliwoÊç prowadzenia tych pomiarów sà okreÊlo-
ne w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia;

7) okresowych pomiarów emisji do powietrza z instala-
cji albo urzàdzeƒ, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4,

oraz cz´stotliwoÊç prowadzenia tych pomiarów sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia;

8) okresowych pomiarów ha∏asu, o których mowa
w § 8 (z wyjàtkiem ha∏asu impulsowego), oraz cz´-
stotliwoÊç prowadzenia tych pomiarów sà okreÊlo-
ne w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdzenia.

2. Ciàg∏e i okresowe pomiary emisji LZO wprowa-
dzanych do powietrza z instalacji, o których mowa
w § 5 ust. 1 pkt 1—5, 7—22, wykonuje si´ metodà cià-
g∏ej detekcji p∏omieniowo-jonizacyjnej, oznaczajàc ca∏-
kowity w´giel organiczny i dokonujàc — w przypadku
pomiarów okresowych — trzykrotnego odczytu; pomia-
ry okresowe wykonuje si´ raz na dwanaÊcie miesi´cy.

3. Ciàg∏e i okresowe pomiary emisji LZO wprowa-
dzanych do powietrza z instalacji, o których mowa
w § 5 ust. 1 pkt 6, wykonuje si´ metodà chromatogra-
ficznà; pomiary okresowe wykonuje si´ raz na dwana-
Êcie miesi´cy.

4. Okresowe pomiary emisji azbestu wprowadza-
nego do powietrza z instalacji i urzàdzeƒ, o których mo-
wa w § 6 ust. 1 pkt 5, wykonuje si´ po izokinetycznym
pobraniu próbki na filtr i oznaczeniu metodà liczenia
w∏ókien w mikroskopii optycznej fazowo-kontrastowej
z cz´stotliwoÊcià raz na szeÊç miesi´cy; je˝eli wyniki
kolejnych 10 pomiarów nie ró˝nià si´ mi´dzy sobà
o wi´cej ni˝ 5 % — pomiary mogà byç prowadzone raz
na dwanaÊcie miesi´cy.

§ 10. 1. Wyniki ciàg∏ych pomiarów emisji sà ewi-
dencjonowane w formie wydruków oraz na noÊnikach
cyfrowych.

2. Wyniki okresowych pomiarów emisji sà ewiden-
cjonowane w formie pisemnej.

§ 11. Wst´pne pomiary wielkoÊci emisji dla instala-
cji nowo zbudowanej lub w istotny sposób zmienionej,
sà wykonywane zgodnie z metodykami referencyjny-
mi, o których mowa w § 9; ich wyniki sà ewidencjono-
wane na zasadach okreÊlonych w § 10 ust. 2.

§ 12. Przepisy:

1) § 2 ust. 1 pkt 2 oraz wymagania w zakresie referen-
cyjnych metodyk wykonywania pomiarów, o któ-
rych mowa w § 9, stosuje si´ od dnia przystàpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;

2) § 6 ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ od dnia przystàpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2003 r.4)

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Ministra Ârodowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajà-
cych z procesów technologicznych i operacji technicznych
(Dz. U. Nr 87, poz. 957), które na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy —
Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085,
z 2002 r. Nr 143, poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) traci
moc z dniem 30 czerwca 2003 r.
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