
 
 

Warszawa, dnia 2 stycznia 2012 r. 
Pozycja 1 

R O Z P O R ZĄD Z E N I E  

MINISTRA GOSPODARKI1)  

z dnia 12 grudnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)2) 

Na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod badania jakości gazu 
skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 59, poz. 399) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 

 1) pkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 

„2.1. Sposób wykonania oznaczenia, stosowane materiały, rodzaj aparatury, sposób pobierania próbek, 
procedurę analityczną, podawanie wyników analizy oraz w szczególności precyzję metody dla propanu 
technicznego chromatografii gazowej określa norma PN-ISO 7941.”;  

 2) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 „6. Pozostałość po odparowaniu oznacza się wysokotemperaturową metodą: 

 1) chromatografii gazowej, po odparowaniu w temperaturze pokojowej, a następnie w suszarce 
w temperaturze 105 oC albo  

 2) grawimetryczną, polegającą na wagowym oznaczeniu rozpuszczalnej pozostałości w gazie 
skroplonym (LPG) po jego odparowaniu w temperaturze 105 oC.”; 

 3) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie: 

„6.1. W przypadku oznaczania pozostałości po odparowaniu w sposób określony w pkt 6 ppkt 1 sposób 
wykonania oznaczenia, stosowane odczynniki, rodzaj oraz przygotowanie aparatury, przygotowanie 
wyposażenia, procedurę badania, obliczanie i przedstawianie wyników oraz precyzję metody określa 
norma PN-EN 15470.”; 

 4) dodaje się pkt 6.2. w brzmieniu: 

„6.2. W przypadku oznaczania pozostałości po odparowaniu w sposób określony w pkt 6 ppkt 2 sposób 
wykonania oznaczenia, stosowane odczynniki, rodzaj oraz przygotowanie aparatury, przygotowanie 
wyposażenia, procedurę badania, obliczanie i przedstawianie wyników oraz precyzję metody określa 
norma PN-EN 15471.”; 

 5) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

 „9. Zawartość wody określa się metodą obserwacji wizualnej gazu skroplonego (LPG) po schłodzeniu próbki 
poniżej temperatury 0 oC.”; 

                                                      
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, 
poz. 1478). 

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 10 sierpnia 2011 r., pod numerem 2011/0430/PL, zgodnie 
z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, 
z późn. zm.). 
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 6) pkt 9.1. otrzymuje brzmienie: 

„9.1. Sposób wykonania oznaczenia, rodzaj oraz przygotowanie aparatury, przygotowanie wyposażenia, 
procedurę badania oraz przedstawianie wyników określa norma PN-EN 15469.”. 

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

Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak 




