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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego (LPG)

Na podstawie art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakoÊci paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Próbki gazu skroplonego (LPG), zwane dalej
„próbkami”, pobiera si´ ze zbiornika lub z urzàdzenia
s∏u˝àcego do dystrybucji paliwa, zwanego dalej „od-
mierzaczem”. 

§ 2. 1. W przypadku pobierania próbki ze zbiornika,
jest ona pobierana tylko z fazy ciek∏ej.

2. Próbka jest pobierana ze zbiornika do pojemni-
ka na próbk´ poprzez lini´ przesy∏owà i nape∏niana do
80 % (V/V) jego obj´toÊci. 

3. Maksymalna obj´toÊç jednej pobieranej próbki
wynosi 6,5 l.

4. Procedur´ pobierania próbek, warunki bezpie-
czeƒstwa w miejscu ich pobierania, zwiàzane z u˝ytko-

waniem pojemników, w których próbki sà przechowy-
wane, oraz podczas ich transportu, rodzaj aparatury
oraz pojemników stosowanych do pobierania próbek,
a tak˝e sposób przygotowania pojemników na próbki,
okreÊla norma PN-EN ISO 4257.

§ 3. 1. W przypadku pobierania próbki z odmierza-
cza, jest ona pobierana do pojemnika na próbk´ po-
przez lini´ przesy∏owà i nape∏niana do 80 % (V/V) jego
obj´toÊci.

2. Maksymalna obj´toÊç jednej pobieranej próbki
wynosi 6,5 l.

3. Procedur´ pobierania próbek, warunki bezpie-
czeƒstwa w miejscu ich pobierania, zwiàzane z u˝ytko-
waniem pojemników, w których próbki sà przechowy-
wane, oraz podczas ich transportu, rodzaj wyposa˝e-
nia oraz pojemników stosowanych do pobierania pró-
bek, a tak˝e sposób przygotowania pojemników na
próbki, okreÊla norma Instytutu Paliw i Energii Odna-
wialnej ZN/MG/CN18.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).


