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1366
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia
i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji
Na podstawie art. 149 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) rodzaje wyników pomiarów prowadzonych
w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia,
które ze wzgl´du na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkoÊci emisji lub innych warunków korzystania ze Êrodowiska przekazuje si´ w∏aÊciwym organom ochrony
Êrodowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony Êrodowiska, w tym:
a) przypadki, w których wymagane jest przedk∏adanie wyników pomiarów z uwagi na:
— rodzaj instalacji lub urzàdzenia,
— nominalnà wielkoÊç emisji,
— parametry charakteryzujàce wydajnoÊç lub
moc instalacji lub urzàdzenia,
b) formy przedk∏adanych wyników pomiarów,
c) uk∏ady przekazywanych wyników pomiarów,
d) wymagane techniki przedk∏adania wyników pomiarów,
e) terminy przedk∏adania wyników
w zale˝noÊci od ich rodzajów;

pomiarów

2) inne ni˝ wyniki pomiarów, o których mowa
w art. 147 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, zwanej dalej „ustawà”, dane zbierane w wyniku monitorowania procesów technologicznych w zwiàzku
z wymaganiami pozwolenia, które ze wzgl´du na
szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkoÊci emisji lub innych warunków korzystania ze Êrodowiska przekazuje si´ w∏aÊciwym organom ochrony Êrodowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska,
zwane dalej „innymi danymi”;
3) terminy i sposób prezentacji innych danych.
§ 2. 1. W∏aÊciwym organom ochrony Êrodowiska
oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowi———————
1)

2)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056 i Nr 199,
poz. 1227.

ska przekazuje si´ wyniki pomiarów prowadzonych
w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia, dla
wszystkich instalacji lub urzàdzeƒ, na które zosta∏ na∏o˝ony obowiàzek ich prowadzenia.
2. Wyniki pomiarów oraz inne dane przedk∏ada si´
w formie pisemnej, z zastrze˝eniem § 6.
§ 3. 1. Wyniki ciàg∏ych pomiarów emisji substancji do powietrza przekazuje si´ w uk∏adzie obejmujàcym wyniki pomiarów, bilans ∏adunków substancji
wprowadzonych do powietrza oraz analiz´ statystycznà wyników, w oparciu o oprogramowanie b´dàce
elementem systemu do ciàg∏ego pomiaru emisji,
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy.
2. Wyniki ciàg∏ych pomiarów emisji substancji do
powietrza za rok kalendarzowy przekazuje si´ wraz
z porównaniem, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia
wydanego na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 ustawy,
uÊrednionych wartoÊci mierzonych st´˝eƒ substancji
do wielkoÊci emisji dopuszczalnej ustalonej w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza albo pozwoleniu zintegrowanym.
§ 4. OkreÊla si´ nast´pujàce rodzaje innych danych, które nale˝y przekazywaç wraz z wynikami ciàg∏ych pomiarów emisji substancji do powietrza, za
okres, w którym ciàg∏e pomiary zosta∏y wykonane:
1) wyniki, prowadzonych w komorze spalania lub komorze dopalania, pomiarów ciàg∏ych:
a) temperatury gazów spalinowych, mierzonej
w pobli˝u Êciany wewn´trznej, w sposób eliminujàcy wp∏yw promieniowania cieplnego p∏omienia,
b) zawartoÊci tlenu w gazach spalinowych,
c) ciÊnienia gazów spalinowych
— do których sà obowiàzani prowadzàcy instalacj´
i u˝ytkownik urzàdzenia na podstawie przepisów
w sprawie wymagaƒ dotyczàcych prowadzenia
procesu termicznego przekszta∏cania odpadów;
2) czas pracy instalacji lub urzàdzenia;
3) rodzaje i iloÊci wykorzystywanej energii, materia∏ów, surowców i paliw;
4) parametry wykorzystywanego paliwa.
§ 5. 1. Uk∏ad przekazywanych wyników okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza oraz
inne dane, które nale˝y przekazywaç wraz z wynikami
okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza,
sà okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
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2. Uk∏ad przekazywanych wyników pomiarów iloÊci i jakoÊci Êcieków wprowadzanych do wód lub do
ziemi oraz inne dane sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.
3. Uk∏ad przekazywanych wyników pomiarów iloÊci pobieranej wody jest okreÊlony w za∏àczniku nr 3
do rozporzàdzenia.
4. Uk∏ad przekazywanych wyników okresowych
pomiarów ha∏asu w Êrodowisku, pochodzàcego od
instalacji lub urzàdzeƒ, z wyjàtkiem ha∏asu impulsowego, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
5. Uk∏ad przekazywanych wyników okresowych
pomiarów ha∏asu impulsowego w Êrodowisku, pochodzàcego od instalacji lub urzàdzeƒ, jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.
§ 6. Je˝eli istniejà mo˝liwoÊci techniczne i ekonomiczne, wyniki pomiarów oraz inne dane mogà byç
przedk∏adane równie˝ w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565,
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r.
Nr 127, poz. 817), za poÊrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.3)).
———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17,
poz. 101.
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§ 7. Wyniki pomiarów oraz inne dane przedk∏ada
si´:
1) w przypadku pomiarów ciàg∏ych — w terminie
30 dni od dnia zakoƒczenia pó∏rocza, w którym pomiary zosta∏y wykonane — za I pó∏rocze oraz
w terminie do dnia 31 stycznia roku nast´pujàcego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zosta∏y wykonane — za rok kalendarzowy;
2) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych cz´Êciej ni˝ jeden raz w miesiàcu — w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia kwarta∏u, w którym
pomiary zosta∏y wykonane;
3) w pozosta∏ych przypadkach — w terminie 30 dni
od dnia zakoƒczenia pomiaru.
§ 8. Wyniki wst´pnych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzanej do Êrodowiska, prowadzone dla instalacji lub urzàdzenia nowo zbudowanego lub zmienionego w istotny sposób, z których emisja wymaga pozwolenia, przekazuje si´ w formach
i uk∏adach okreÊlonych dla pomiarów okresowych,
w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia pomiarów.
§ 9. Do wyników pomiarów wykonanych w terminie do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia majà zastosowanie przepisy dotychczasowe.
§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia, przekazywanych w∏aÊciwym organom ochrony Êrodowiska oraz terminu
i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529).
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.
Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 19 listopada 2008 r. (poz. 1366)

Za∏àcznik nr 1

UK¸AD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW OKRESOWYCH POMIARÓW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA
ORAZ INNE DANE, KTÓRE NALE˚Y PRZEKAZYWAå WRAZ Z WYNIKAMI OKRESOWYCH POMIARÓW
EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Dziennik Ustaw Nr 215

— 11881 —

Poz. 1366

Dziennik Ustaw Nr 215

— 11882 —

Poz. 1366

Dziennik Ustaw Nr 215

— 11883 —

Poz. 1366

Dziennik Ustaw Nr 215

— 11884 —

Poz. 1366

Dziennik Ustaw Nr 215

— 11885 —

Poz. 1366
Za∏àcznik nr 2

UK¸AD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOÂCI I JAKOÂCI ÂCIEKÓW
WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ORAZ INNE DANE
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Za∏àcznik nr 3

UK¸AD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOÂCI POBIERANEJ WODY
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Za∏àcznik nr 4

UK¸AD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW OKRESOWYCH POMIARÓW HA¸ASU W ÂRODOWISKU,
POCHODZÑCEGO OD INSTALACJI LUB URZÑDZE¡, Z WYJÑTKIEM HA¸ASU IMPULSOWEGO
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Za∏àcznik nr 5

UK¸AD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW OKRESOWYCH POMIARÓW HA¸ASU IMPULSOWEGO
W ÂRODOWISKU, POCHODZÑCEGO OD INSTALACJI LUB URZÑDZE¡
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