
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontro-
lowania jakoÊci paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Wymagania jakoÊciowe dla gazu skroplonego
(LPG) okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Wymagaƒ jakoÊciowych dla gazu skroplonego
(LPG), okreÊlonych w rozporzàdzeniu, nie stosuje si´
do gazu skroplonego (LPG), wyprodukowanego lub
wprowadzonego do obrotu w innym ni˝ Rzeczpospo-
lita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej,
w Turcji albo wyprodukowanego w paƒstwie cz∏on-

kowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — b´dàcym stronà umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obo-
wiàzujàcymi w tych paƒstwach, pod warunkiem ˝e
przepisy te zapewniajà ochron´ zdrowia oraz ˝ycia lu-
dzi i zwierzàt, Êrodowiska, a tak˝e interesu konsumen-
tów w stopniu odpowiadajàcym przepisom niniejsze-
go rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie wymagaƒ jakoÊciowych dla gazu skroplonego (LPG)2)

———————
1) 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).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 25 wrzeÊnia 2006 r. pod numerem
2006/0514/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które
wdra˝a postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcej procedur´ udzielania informacji
w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z póên. zm.).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 grudnia 2006 r. (poz. 1851)

WYMAGANIA JAKOÂCIOWE DLA GAZU SKROPLONEGO (LPG)


