
          
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 grudnia 2019 r. 

Poz. 2455 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA KLIMATU
1)

 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

Na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1396, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyma-
gań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1022) wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Metodyki referencyjne określone w załącznikach nr 1–3, 5 i 6 do rozporządzenia zmienianego w § 1, 
uwzględniające wymagania zawarte w normach przenoszących normy europejskie EN 14790 i EN 14791, które 
w 2017 r. zostały wycofane i zastąpione nowymi wydaniami norm, mogą być stosowane w pomiarach emisji do dnia 
1 kwietnia 2020 r. 

2. Metodyki referencyjne określone w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, uwzględnia-
jące wymagania zawarte w normach przenoszących normy europejskie EN 14789, EN 14792 i EN 15058, które 
w 2017 r. zostały wycofane i zastąpione nowymi wydaniami norm, mogą być stosowane w pomiarach emisji do dnia 
20 września 2021 r.”; 

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a. Metodyki referencyjne określone w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, uwzględ-
niające wymagania zawarte w nowych wydaniach norm przenoszących normy europejskie EN 14789, EN 14792 
i EN 15058, które w 2017 r. zastąpiły poprzednie wydania tych norm, mogą być stosowane do dnia 20 września 
2021 r. w pomiarach emisji z wykorzystaniem przenośnych automatycznych systemów pomiarowych, w skład których 
wchodzą analizatory, dla których zostało potwierdzone certyfikatem spełnienie wymagań normy przenoszącej normę 
europejską EN 15267-3, i które przed dniem 1 stycznia 2020 r. były używane przez laboratoria lub certyfikowane 
jednostki badawcze, o których mowa w art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowi-
ska.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Minister Klimatu: M. Kurtyka 

                                                           
1) Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-

strów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 2266). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 

1712, 1815, 2087 i 2166. 
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