
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 września 2016 r. 

Poz. 1410 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 1 września 2016 r. 

w sprawie wykazu laboratoriów przeprowadzających weryfikację maksymalnego poziomu  

wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów
2)

 

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tyto-

niu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 i 1916 oraz z 2016 r. poz. 960 i 1331) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Weryfikację maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie pa-

pierosów przeprowadza Oddział Laboratoryjny do spraw Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tyto-

niowych przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
3)

 

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908). 
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 

3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w spra-

wie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE 

(Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 1, z późn. zm.). 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawar-

tości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytonio-

wych (Dz. U. poz. 275 oraz z 2006 r. poz. 1025), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie 

ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. poz. 1331). 




