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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 28 maja 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ u˝ywanych na zewnàtrz
pomieszczeƒ w zakresie emisji ha∏asu do Êrodowiska2)
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ
dla urzàdzeƒ u˝ywanych na zewnàtrz pomieszczeƒ
w zakresie emisji ha∏asu do Êrodowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202 oraz z 2006 r. Nr 32, poz. 223) w § 6 po ust. 1
dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
———————
1)

2)

3)

„1a. Producent urzàdzenia lub jego upowa˝niony
przedstawiciel, który wystawi∏ deklaracj´ zgodnoÊci WE, o której mowa w ust. 1, powinien
przekazaç jej kopi´ Komisji Europejskiej i ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 131, poz. 909).
Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàcych emisji ha∏asu do Êrodowiska przez urzàdzenia u˝ywane na zewnàtrz pomieszczeƒ (Dz. Urz. WE L 162 z 03.07.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 287) zmienionej dyrektywà 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. WE L 344 z 27.12.2005, str. 44).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

