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Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wyma-
gań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związ-
ków organicznych powstających w wyniku wykorzys-
tywania rozpuszczalników organicznych w niektórych 
farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania 
pojazdów (Dz. U. Nr 11, poz. 72) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1)  użyty w tytule rozporządzenia oraz w § 1 w ust. 1 
i w ust. 3 w pkt 2 w lit. a, w § 2 i w załączniku do 
rozporządzenia w różnej liczbie i przypadku wyraz 
„preparat” zastępuje się użytym w odpowiedniej 
liczbie i przypadku wyrazem „mieszanina”;

2)  w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  lotnych związkach organicznych, zwanych 
dalej „LZO” — rozumie się przez to związ-
ki organiczne o początkowej temperaturze 
wrzenia mniejszej lub równej 250 °C, mie-
rzonej w warunkach ciśnienia normalne-
go 101,3 kPa;

2)  mieszaninach — rozumie się przez to mie-
szaniny, o których mowa w art. 2 pkt 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin, zmieniającego i uchylającego 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006 (Tekst mający znaczenie dla 
EOG) (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, 
str. 1, z późn. zm.);

3)  wprowadzeniu do obrotu — rozumie się 
przez to wprowadzenie do obrotu, o któ-
rym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia 
wymienionego w pkt 2.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do 
produktów stosowanych wyłącznie w insta-
lacjach, o których mowa w przepisach wy-
danych na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 
oraz art. 146 ust. 2 i 4 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r.  — Prawo ochrony środo-
wiska, w których używane są rozpuszczalniki 
organiczne.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji 
lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych 

w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów2)

1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają częściowo 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE 
z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającą dyrektywy Rady 
76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 
2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządze-
nia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 345 
z 23.12.2008, str. 68).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, 
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, 
poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, 
Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, 
poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159, Nr 63, poz. 322 i Nr 94, poz. 551.




