
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady organizacji i dzia∏a-
nia systemu monitorowania i kontrolowania jakoÊci
paliw przeznaczonych do stosowania:

1) w pojazdach, ciàgnikach rolniczych, a tak˝e maszy-
nach nieporuszajàcych si´ po drogach,

2) w instalacjach energetycznego spalania oraz
w statkach ˝eglugi Êródlàdowej,

3) w wybranych flotach,

4) przez rolników na w∏asny u˝ytek 

— w celu ograniczania negatywnych skutków oddzia-
∏ywania paliw na Êrodowisko oraz zdrowie ludzi.

Art. 2. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) przedsi´biorca — przedsi´biorc´, o którym mowa
w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807,
z póên. zm.2)), wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie wytwarzania, transportowania,
magazynowania lub wprowadzania do obrotu pa-
liw; 

2) inspektor — inspektora w rozumieniu ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z póên. zm.3));

3) paliwa — paliwa ciek∏e, biopaliwa ciek∏e, gaz skro-
plony (LPG), spr´˝ony gaz ziemny (CNG), lekki olej
opa∏owy, ci´˝ki olej opa∏owy oraz olej do silników
statków ˝eglugi Êródlàdowej;

4) paliwa ciek∏e:

a) benzyny silnikowe zawierajàce do 5,0 % obj´to-
Êciowo bioetanolu lub do 15,0 % obj´toÊcio-
wo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-
-tert-amylowego, o których mowa w ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199),
stosowane w pojazdach wyposa˝onych w silni-
ki z zap∏onem iskrowym,

b) olej nap´dowy zawierajàcy do 5,0 % obj´to-
Êciowo estrów metylowych kwasów t∏uszczo-
wych, o których mowa w ustawie z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopa-
liwach ciek∏ych, stosowany w pojazdach, cià-
gnikach rolniczych, a tak˝e maszynach nieporu-
szajàcych si´ po drogach, wyposa˝onych w sil-
niki z zap∏onem samoczynnym;

5) biopaliwa ciek∏e — biopaliwa ciek∏e, o których mo-
wa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokom-
ponentach i biopaliwach ciek∏ych;

6) gaz skroplony (LPG) — mieszanin´ skroplonych
gazów w´glowodorowych, g∏ównie propanu C3
i butanu C4, stosowanà w pojazdach wyposa˝o-
nych w silniki przystosowane do spalania tego pa-
liwa;

7) spr´˝ony gaz ziemny (CNG) — mieszanin´ spr´˝o-
nych gazów w´glowodorowych, g∏ównie meta-
nu C1, stosowanà w pojazdach wyposa˝onych
w silniki przystosowane do spalania tego paliwa;

8) lekki olej opa∏owy — olej stosowany do celów
opa∏owych w instalacjach energetycznego spala-
nia paliw, oznaczony kodami CN 2710 19 45 oraz 
2710 19 49;

9) ci´˝ki olej opa∏owy — olej opa∏owy stosowany do
celów opa∏owych w instalacjach energetycznego
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USTAWA

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o systemie monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw1)

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia: dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paê-

dziernika 1998 r. odnoszàcej si´ do jakoÊci benzyny i olejów nap´dowych oraz zmieniajàcej dyrektyw´ Rady 93/12/EWG
(Dz. Urz. WE L 350 z 28.12.1998, str. 58; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 182), dyrektywy
2003/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 98/70/WE odnoszàcà si´ do
jakoÊci benzyny i olejów nap´dowych (Dz. Urz. WE L 76 z 22.03.2003, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 31, str. 160), dyrektywy Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnoszàcej si´ do redukcji zawartoÊci siar-
ki w niektórych paliwach ciek∏ych oraz zmieniajàcej dyrektyw´ 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 121 z 11.05.1999, str. 13; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 24, str. 17) oraz dyrektywy 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
6 lipca 2005 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 1999/32/WE w zakresie zawartoÊci siarki w paliwach ˝eglugowych (Dz. Urz. 
UE L 191 z 22.07.2005, str. 59).
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska oraz ustaw´ z dnia 30 maja
1996 r. o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych paliw.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494
i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045 i Nr 158, poz. 1121.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166,
poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229, poz. 2275, z 2004 r. Nr 34, poz. 293 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1495.



spalania paliw, oznaczony kodami CN 2710 19 51,
2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 oraz
2710 19 69;

10) olej do silników statków ˝eglugi Êródlàdowej —
paliwo ˝eglugowe stosowane w statkach ˝eglugi
Êródlàdowej;

11) pojazd — pojazd, o którym mowa w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.4));

12) ciàgnik rolniczy — ciàgnik rolniczy, o którym mo-
wa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym;

13) maszyna nieporuszajàca si´ po drogach — ka˝dà
maszyn´ jezdnà, przewoêne wyposa˝enie przemy-
s∏owe lub robocze albo inne urzàdzenie, które, aby
przemieszczaç si´, wymaga odr´bnego Êrodka
transportu;

14) wprowadzanie do obrotu — sprzeda˝ lub innà for-
m´ zbycia paliw, poza procedurà zawieszenia po-
boru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym;

15) magazynowanie — dzia∏alnoÊç gospodarczà pole-
gajàcà na przechowywaniu paliwa przeznaczone-
go do wprowadzania do obrotu;

16) gromadzenie — przechowywanie paliwa nieprze-
znaczonego do wprowadzania do obrotu;

17) transportowanie — przewo˝enie paliwa przezna-
czonego do magazynowania, wprowadzania do
obrotu oraz gromadzenia w stacji zak∏adowej;

18) stacja paliwowa — zespó∏ urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
zaopatrywania przez przedsi´biorc´ w paliwa po-
jazdów, ciàgników rolniczych, a tak˝e maszyn nie-
poruszajàcych si´ po drogach;

19) stacja zak∏adowa — zespó∏ urzàdzeƒ nale˝àcych
do przedsi´biorcy s∏u˝àcych do zaopatrywania
w paliwa pojazdów, ciàgników rolniczych, maszyn
nieporuszajàcych si´ po drogach, a tak˝e wybra-
nych flot, przez niego u˝ywanych;

20) akredytowane laboratorium — laboratorium, nie-
zale˝ne od przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania, maga-
zynowania lub wprowadzania do obrotu paliw,
które uzyska∏o akredytacj´, na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach o systemie oceny zgodnoÊci,
do wykonywania badaƒ jakoÊci paliwa;

21) próbka — paliwo pobrane do badaƒ przez inspek-
tora;

22) rolnik — rolnika, o którym mowa w ustawie z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopali-
wach ciek∏ych;

23) wybrana flota — grupa co najmniej 10 pojazdów,
ciàgników rolniczych lub maszyn nieporuszajà-

cych si´ po drogach albo grupa lokomotyw lub
statków, wyposa˝onych w silniki przystosowane
do spalania biopaliwa ciek∏ego, b´dàca w∏asno-
Êcià lub u˝ytkowana przez osob´ fizycznà wykonu-
jàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà, osob´ prawnà lub
jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowo-
Êci prawnej;

24) wytwarzanie biopaliw ciek∏ych przez rolników na
w∏asny u˝ytek — wytwarzanie biopaliw ciek∏ych
przez rolników na w∏asny u˝ytek, w rozumieniu
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponen-
tach i biopaliwach ciek∏ych.

2. Przez przedsi´biorc´, o którym mowa w ust. 1
pkt 19, rozumie si´ tak˝e prowadzàcego stacj´ zak∏a-
dowà w ramach wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej wymienionej w ust. 1 pkt 1, a tak˝e innej dzia∏al-
noÊci.

Art. 3. 1. Paliwa transportowane, magazynowane,
wprowadzane do obrotu oraz gromadzone w stacjach
zak∏adowych powinny spe∏niaç wymagania jakoÊcio-
we okreÊlone dla danego paliwa, ze wzgl´du na
ochron´ Êrodowiska, wp∏yw na zdrowie ludzi oraz pra-
wid∏owà prac´ silników zamontowanych w pojazdach,
ciàgnikach rolniczych, a tak˝e maszynach nieporusza-
jàcych si´ po drogach.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzeƒ, wymagania jakoÊciowe dla:

1) paliw ciek∏ych, bioràc pod uwag´ wartoÊci para-
metrów jakoÊciowych, okreÊlone w odpowiednich
normach w tym zakresie;

2) biopaliw ciek∏ych, bioràc pod uwag´ stan wiedzy
technicznej w tym zakresie wynikajàcy z badaƒ
tych paliw, a tak˝e doÊwiadczeƒ w stosowaniu bio-
paliw ciek∏ych;

3) gazu skroplonego (LPG), bioràc pod uwag´ warto-
Êci parametrów jakoÊciowych, okreÊlone w odpo-
wiednich normach w tym zakresie;

4) spr´˝onego gazu ziemnego (CNG), bioràc pod
uwag´ wartoÊci parametrów jakoÊciowych, okre-
Êlone w odpowiednich normach w tym zakresie.

Art. 4. 1. Biopaliwa ciek∏e stosowane w wybranych
flotach oraz wytwarzane przez rolników na w∏asny
u˝ytek powinny spe∏niaç wymagania jakoÊciowe okre-
Êlone dla danego biopaliwa ciek∏ego ze wzgl´du na
ochron´ Êrodowiska.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania jakoÊciowe dla
biopaliw ciek∏ych stosowanych w wybranych flotach
oraz wytwarzanych przez rolników na w∏asny u˝ytek,
bioràc pod uwag´ stan wiedzy technicznej w tym za-
kresie.

Art. 5. 1. Lekki olej opa∏owy, ci´˝ki olej opa∏owy
oraz olej do silników statków ˝eglugi Êródlàdowej po-
winny spe∏niaç wymagania jakoÊciowe dotyczàce za-
wartoÊci siarki ze wzgl´du na ochron´ Êrodowiska.
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 104, poz. 708 i 711.



2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wymagania jakoÊciowe dotyczàce zawartoÊci siar-
ki dla lekkiego oleju opa∏owego, ci´˝kiego oleju
opa∏owego oraz oleju do silników statków ˝eglugi
Êródlàdowej, 

2) rodzaje instalacji i warunki, w których stosowane
b´dà ci´˝kie oleje opa∏owe, które nie muszà spe∏-
niaç wymagaƒ jakoÊciowych w zakresie zawarto-
Êci siarki

— bioràc pod uwag´ zobowiàzania mi´dzynarodowe
dotyczàce ochrony Êrodowiska.

Art. 6. 1. Je˝eli wystàpià na rynku nadzwyczajne
zdarzenia skutkujàce zmianà warunków zaopatrzenia
w rop´ naftowà lub jej produkty, powodujàce utrud-
nienia w przestrzeganiu przez producentów paliw cie-
k∏ych lub biopaliw ciek∏ych wymagaƒ jakoÊciowych,
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki niezw∏ocznie
informuje o tych zdarzeniach Komisj´ Europejskà.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e wystàpiç do Ko-
misji Europejskiej o wyra˝enie zgody na czasowe sto-
sowanie wymagaƒ jakoÊciowych dla paliw ciek∏ych
lub biopaliw ciek∏ych innych ni˝ okreÊlone w przepi-
sach wydanych odpowiednio na podstawie art. 3
ust. 2 pkt 1 lub 2.

3. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 2, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, na czas oznaczony, nie d∏u˝-
szy ni˝ 6 miesi´cy:

1) wymagania jakoÊciowe dla paliw ciek∏ych lub bio-
paliw ciek∏ych inne ni˝ okreÊlone w przepisach
wydanych odpowiednio na podstawie art. 3 ust. 2
pkt 1 lub 2,

2) rodzaj oznaczenia numerycznego umo˝liwiajàcego
identyfikacj´ paliw ciek∏ych lub biopaliw ciek∏ych
oraz ich nazwy,

3) terminy obowiàzywania wymagaƒ jakoÊciowych
dla poszczególnych rodzajów paliw ciek∏ych lub
biopaliw ciek∏ych

— bioràc pod uwag´ ochron´ Êrodowiska, zdrowie
ludzi oraz wp∏yw stosowania tych paliw odpowiada-
jàcych takim wymaganiom na eksploatacj´ pojaz-
dów, ciàgników rolniczych, a tak˝e maszyn nieporu-
szajàcych si´ po drogach.

Art. 7. 1. Zabrania si´ transportowania, magazyno-
wania, wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia
w stacjach zak∏adowych:

1) paliw ciek∏ych niespe∏niajàcych wymagaƒ jako-
Êciowych okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lub art. 6 ust. 3;

2) biopaliw ciek∏ych niespe∏niajàcych wymagaƒ jako-
Êciowych okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 albo art. 4 ust. 2 albo
art. 6 ust. 3.

2. Zabrania si´ transportowania, magazynowania,
wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w sta-
cjach zak∏adowych gazu skroplonego (LPG), je˝eli nie
spe∏nia wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3.

3. Zabrania si´ wprowadzania do obrotu spr´˝one-
go gazu ziemnego (CNG) oraz jego u˝ywania w sta-
cjach zak∏adowych, je˝eli nie spe∏nia wymagaƒ jako-
Êciowych okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4.

4. Zabrania si´ transportowania, magazynowania
oraz wprowadzania do obrotu lekkiego oleju opa∏owe-
go, je˝eli nie spe∏nia wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 5
ust. 2.

5. Zabrania si´ stosowania:

1) ci´˝kiego oleju opa∏owego w instalacjach energe-
tycznego spalania paliw,

2) oleju do silników w statkach ˝eglugi Êródlàdowej

— je˝eli nie spe∏niajà one wymagaƒ jakoÊciowych,
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 5 ust. 2.

6. Zabrania si´ wprowadzania do obrotu biopaliw
ciek∏ych, o wymaganiach jakoÊciowych okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2.
Biopaliwa te mogà byç dostarczane wy∏àcznie do wy-
branych flot.

Art. 8. 1. Przedsi´biorcy wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wytwarzania, magazynowa-
nia lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciek∏ych
przeznaczonych do stosowania w wybranej flocie sà
obowiàzani:

1) nie wprowadzaç takich biopaliw ciek∏ych do obro-
tu poza wybranà flotà;

2) zapewniç zgodnoÊç takich biopaliw ciek∏ych z wy-
maganiami jakoÊciowymi okreÊlonymi w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2;

3) oznakowaç zbiorniki, w których magazynowane
b´dà biopaliwa ciek∏e przeznaczone do stosowa-
nia w wybranych flotach, w sposób odró˝niajàcy
je od zbiorników przeznaczonych do paliw cie-
k∏ych, a tak˝e biopaliw ciek∏ych dopuszczonych do
wprowadzania do obrotu, oraz umo˝liwiajàcy
identyfikacj´ rodzaju biopaliwa ciek∏ego i udzia-
∏ów obj´toÊciowych, wyra˝onych w procentach,
biokomponentów zawartych w tym biopaliwie.

2. Stosujàcy biopaliwa ciek∏e w wybranych flotach
niespe∏niajàce wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2
pkt 2 jest obowiàzany do: 

1) niewprowadzania biopaliw ciek∏ych do obrotu;

2) zaopatrywania wybranej floty w te biopaliwa cie-
k∏e wy∏àcznie w u˝ytkowanej stacji zak∏adowej;
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3) zapewnienia zgodnoÊci biopaliw ciek∏ych z wyma-
ganiami jakoÊciowymi okreÊlonymi w przepisach
wydanych na podstawie art. 4 ust. 2;

4) oznakowania dystrybutora zaopatrujàcego wybra-
ne floty w biopaliwa ciek∏e, w sposób umo˝liwia-
jàcy identyfikacj´ rodzaju biopaliwa ciek∏ego
i udzia∏ów obj´toÊciowych, wyra˝onych w procen-
tach, biokomponentów zawartych w tym biopali-
wie oraz odró˝nienie tych biopaliw od biopaliw
dopuszczonych do wprowadzania do obrotu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób oznakowania dys-
trybutorów zaopatrujàcych wybrane floty w biopaliwo
ciek∏e oraz zbiorników, w których magazynowane sà
biopaliwa ciek∏e przeznaczone dla wybranych flot, bio-
ràc pod uwag´ mo˝liwoÊç wyraênego rozró˝nienia ro-
dzajów paliw.

Art. 9. 1. Stosowanie w wybranych flotach biopa-
liw ciek∏ych, spe∏niajàcych wymagania jakoÊciowe
okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 4
ust. 2 wymaga zg∏oszenia do Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

2. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
konaç przed terminem zamierzonego stosowania bio-
paliw ciek∏ych. Je˝eli Prezes Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów nie wniesie sprzeciwu, w dro-
dze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zg∏oszenia, biopaliwa ciek∏e, o któ-
rych mowa w ust. 1, mogà byç stosowane w wybra-
nych flotach. 

3. Zg∏oszenie powinno zawieraç:

1) nazw´, adres, oraz siedzib´ w∏aÊciciela lub u˝yt-
kownika wybranej floty;

2) dane dotyczàce rodzaju i wielkoÊci wybranej floty;

3) dane dotyczàce rodzaju stosowanego biopaliwa
ciek∏ego oraz okresu, w którym ma ono byç stoso-
wane;

4) informacje o miejscach zaopatrywania si´ wybra-
nej floty w biopaliwo ciek∏e;

5) informacje o przedsi´biorcach wykonujàcych dzia-
∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania, ma-
gazynowania i wprowadzania do obrotu biopaliw
ciek∏ych, przeznaczonych do stosowania w wybra-
nej flocie.

4. Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç oÊwiadczenie na-
st´pujàcej treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte w zg∏oszeniu sà kompletne i zgodne
z prawdà;

2) nie b´d´ wprowadza∏ stosowanych biopaliw cie-
k∏ych do obrotu;

3) znane mi sà wymagania jakoÊciowe dla biopaliw
ciek∏ych, okreÊlone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o systemie monitorowania i kontrolowania jakoÊci
paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200) i b´d´ ich przestrze-
ga∏;

4) oznakuj´ dystrybutor, zaopatrujàcy wybranà flot´
w biopaliwo ciek∏e, w sposób umo˝liwiajàcy iden-
tyfikacj´ rodzaju biopaliwa ciek∏ego i udzia∏ów ob-
j´toÊciowych, wyra˝onych w procentach, biokom-
ponentów zawartych w tym biopaliwie oraz odró˝-
nienie tych biopaliw od biopaliw dopuszczonych
do wprowadzania do obrotu.”.

5. OÊwiadczenie powinno tak˝e zawieraç:

1) oznaczenie miejsca i daty z∏o˝enia oÊwiadczenia;

2) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
w∏aÊciciela lub u˝ytkownika wybranej floty.

6. Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç tak˝e oÊwiadcze-
nie przedsi´biorcy wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie wytwarzania, magazynowania lub
wprowadzania do obrotu biopaliw ciek∏ych przezna-
czonych do stosowania w wybranej flocie, o nast´pu-
jàcej treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) biopaliwa ciek∏e przeznaczone do stosowania
w wybranej flocie nie b´dà wprowadzane do obro-
tu poza tà flotà;

2) znane mi sà wymagania jakoÊciowe dla biopaliw
ciek∏ych, okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakoÊci paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200) i b´d´ ich
przestrzega∏;

3) biopaliwa ciek∏e przeznaczone do stosowania
w wybranej flocie magazynowane b´dà w zbiorni-
kach oznakowanych w sposób odró˝niajàcy je od
zbiorników dla paliw ciek∏ych, a tak˝e biopaliw cie-
k∏ych dopuszczonych do wprowadzania do obro-
tu, oraz umo˝liwiajàcy identyfikacj´ rodzaju biopa-
liwa ciek∏ego i udzia∏ów obj´toÊciowych, wyra˝o-
nych w procentach, biokomponentów zawartych
w tym biopaliwie.”.

7. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 6, powin-
no zawieraç tak˝e:

1) nazw´, adres oraz siedzib´ przedsi´biorcy prowa-
dzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wy-
twarzania, magazynowania lub wprowadzania do
obrotu biopaliw ciek∏ych przeznaczonych do sto-
sowania w wybranej flocie;

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia oÊwiadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie wytwarzania, magazynowania
lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciek∏ych
przeznaczonych do stosowania w wybranej flo-
cie.

8. W∏aÊciciel lub u˝ytkownik wybranej floty jest
obowiàzany informowaç Prezesa Urz´du Ochrony
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Konkurencji i Konsumentów o ka˝dej zmianie danych
zawartych w zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1,
w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Art. 10. Dopuszcza si´ stosowanie w dzia∏alnoÊci
badawczej biopaliw ciek∏ych niespe∏niajàcych wyma-
gaƒ jakoÊciowych okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 oraz art. 4 ust. 2
przez jednostki naukowe, o których mowa w art. 2
pkt 9 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179,
poz. 1484).

Rozdzia∏ 2

System monitorowania
i kontrolowania jakoÊci paliw

Art. 11. 1. Tworzy si´ System Monitorowania
i Kontrolowania JakoÊci Paliw, zwany dalej „Syste-
mem”, którego celem jest przeciwdzia∏anie transpor-
towaniu, magazynowaniu, wprowadzaniu do obrotu
paliw, a tak˝e gromadzeniu paliw w stacjach zak∏ado-
wych, niespe∏niajàcych wymagaƒ jakoÊciowych okre-
Êlonych w przepisach wydanych odpowiednio na pod-
stawie art. 3 ust. 2 albo art. 4 ust. 2 albo art. 5 ust. 2 al-
bo art. 6 ust. 3, z zastrze˝eniem ust. 5.

2. Do zadaƒ Systemu nale˝y kontrolowanie jako-
Êci:

1) paliw u przedsi´biorców,

2) biopaliw ciek∏ych u w∏aÊcicieli lub u˝ytkowników
wybranej floty,

3) biopaliw ciek∏ych u rolników wytwarzajàcych je na
w∏asny u˝ytek

— a tak˝e rejestrowanie i przetwarzanie informacji
w tym zakresie.

3. Kontrola u przedsi´biorców wykonujàcych dzia-
∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania paliw
polega na kontroli paliw, magazynowanych w celu
wprowadzania ich do obrotu.

4. Zadania realizowane w ramach Systemu finan-
sowane sà z bud˝etu paƒstwa.

5. Monitorowanie i kontrolowanie zawartoÊci siar-
ki w ci´˝kim oleju opa∏owym i oleju do silników stat-
ków ˝eglugi Êródlàdowej, rejestrowanie i przetwarza-
nie informacji w tym zakresie okreÊlajà przepisy od-
r´bne.

Art. 12. 1. Systemem zarzàdza Prezes Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej
„Zarzàdzajàcym”.

2. Do zadaƒ Zarzàdzajàcego nale˝y:

1) prowadzenie wykazów: przedsi´biorców wykonu-
jàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wytwa-
rzania paliw, przedsi´biorców wykonujàcych dzia-
∏alnoÊç gospodarczà w zakresie transportowania
paliw, przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç

gospodarczà w zakresie magazynowania paliw,
stacji paliwowych, stacji zak∏adowych oraz hur-
towni paliw, sporzàdzanych w szczególnoÊci na
podstawie danych udost´pnianych przez G∏ówny
Urzàd Statystyczny, Urzàd Regulacji Energetyki,
Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà oraz Urzàd Dozoru
Technicznego;

2) prowadzenie wykazu w∏aÊcicieli i u˝ytkowników
wybranych flot;

3) prowadzenie wykazu rolników wytwarzajàcych
biopaliwa ciek∏e na w∏asny u˝ytek, na podstawie
danych udost´pnianych przez Agencj´ Rynku Rol-
nego;

4) nadawanie numerów identyfikacyjnych przedsi´-
biorcom prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie wytwarzania paliw, przedsi´biorcom
wykonujàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
magazynowania paliw, stacjom paliwowym, sta-
cjom zak∏adowym, hurtowniom paliw oraz rolni-
kom wytwarzajàcym biopaliwa ciek∏e na w∏asny
u˝ytek, na potrzeby Systemu;

5) prowadzenie wykazu akredytowanych laborato-
riów sporzàdzanego na podstawie danych udo-
st´pnianych przez Polskie Centrum Akredytacji;

6) okreÊlanie minimalnej liczby stacji paliwowych
oraz stacji zak∏adowych, w których dokonywana
b´dzie kontrola, do celów monitorowania jakoÊci
paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z jej podzia∏em
okreÊlonym w przepisach wydanych na podstawie
art. 30 pkt 2 lit. c;

7) okreÊlanie minimalnej liczby przedsi´biorców wy-
konujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
wytwarzania oraz magazynowania paliw, u któ-
rych dokonywana b´dzie kontrola jakoÊci paliw;

8) okreÊlanie minimalnej liczby hurtowni paliw,
w których dokonywana b´dzie kontrola jakoÊci pa-
liw;

9) okreÊlanie minimalnej liczby stacji paliwowych
oraz stacji zak∏adowych, w których dokonywana
b´dzie kontrola jakoÊci gazu skroplonego (LPG)
lub spr´˝onego gazu ziemnego (CNG);

10) okreÊlanie minimalnej liczby przedsi´biorców wy-
konujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
wprowadzania do obrotu lekkiego oleju opa∏owe-
go, u których dokonywana b´dzie kontrola jakoÊci
tego oleju;

11) ustalanie programów kontroli jakoÊci paliw;

12) ustalanie sposobu oznaczania próbki w celu unie-
mo˝liwienia identyfikacji przedsi´biorcy, stacji pa-
liwowej, stacji zak∏adowej, hurtowni paliw lub rol-
nika wytwarzajàcego biopaliwa ciek∏e na w∏asny
u˝ytek podczas przeprowadzanych badaƒ;

13) opracowywanie rocznych raportów, o których mo-
wa w art. 29 ust. 1, 2 i 5;

14) gromadzenie i przetwarzanie, na potrzeby Syste-
mu, danych statystycznych dotyczàcych jakoÊci
paliw.
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3. Zarzàdzajàcy realizuje swoje zadania przy po-
mocy Inspekcji Handlowej.

4. Wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3, nie
stanowià informacji publicznej w rozumieniu przepi-
sów o dost´pie do informacji publicznej.

5. G∏ówny Inspektor Inspekcji Handlowej przedsta-
wia Zarzàdzajàcemu okresowe plany kontroli jakoÊci
paliw.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12
oraz ust. 5, podlegajà ochronie na zasadach i w trybie
okreÊlonym w przepisach o ochronie informacji nie-
jawnych.

Art. 13. Zarzàdzajàcy lub G∏ówny Inspektor Inspek-
cji Handlowej mo˝e wyznaczyç do kontroli dodatkowe
stacje paliwowe, stacje zak∏adowe, hurtownie paliw
lub przedsi´biorców poza minimalnymi liczbami okre-
Êlonymi zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6—10 lub rolników
wytwarzajàcych biopaliwa ciek∏e na w∏asny u˝ytek,
w przypadku uzyskania informacji o niew∏aÊciwej ja-
koÊci paliw lub zaistnienia okolicznoÊci wskazujàcych
na mo˝liwoÊç wystàpienia niew∏aÊciwej jakoÊci paliw.

Art. 14. Kontrol´ jakoÊci paliwa transportowanego
przeprowadza si´ wy∏àcznie:

1) na wniosek policji;

2) w toku czynnoÊci wykonywanych przez policj´.

Art. 15. 1. Do przeprowadzania kontroli, post´po-
wania kontrolnego, zabezpieczania dowodów oraz po-
bierania i badania próbek w zakresie nieuregulowa-
nym w ustawie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

2. Przepisów art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej nie stosuje si´ do
kontroli polegajàcej na pobieraniu próbek i badaniu
dokumentów dotyczàcych pochodzenia i jakoÊci bada-
nego paliwa.

3. Przepisów art. 79, 80 i 82 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej nie sto-
suje si´ do kontroli polegajàcej na pobieraniu próbek
i badaniu dokumentów dotyczàcych pochodzenia i ja-
koÊci badanego paliwa. 

Art. 16. 1. Kontrol´ jakoÊci paliw u przedsi´bior-
ców oraz biopaliw ciek∏ych u rolników wytwarzajà-
cych je na w∏asny u˝ytek wszczyna i przeprowadza in-
spektor, na podstawie pisemnego upowa˝nienia
imiennego do przeprowadzania kontroli jakoÊci paliw,
po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej.

2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie organu kontroli;

2) podpis i piecz´ç imiennà osoby wystawiajàcej;

3) imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe oraz numer
legitymacji s∏u˝bowej inspektora przeprowadzajà-
cego kontrol´;

4) podstaw´ prawnà do przeprowadzenia kontroli;

5) pouczenie o skutkach prawnych uniemo˝liwiania
albo utrudniania inspektorowi przeprowadzenia
czynnoÊci kontrolnych.

3. Kontrol´, o której mowa w ust. 1, inspektor po-
dejmuje u przedsi´biorcy wskazanego przez G∏ówne-
go Inspektora Inspekcji Handlowej.

4. Inspektor jest uprawniony do pobrania próbek
ze zbiornika, opakowania jednostkowego lub z urzà-
dzenia s∏u˝àcego do dystrybucji paliwa.

5. Inspektor mo˝e w toku kontroli ˝àdaç udost´p-
nienia dokumentów dotyczàcych pochodzenia i jako-
Êci badanego paliwa.

Art. 17. 1. W toku post´powania kontrolnego in-
spektor pobiera dwie próbki.

2. Inspektor oznacza próbki w sposób ustalony
przez Zarzàdzajàcego.

Art. 18. 1. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlo-
wej mo˝e zawieraç umowy z akredytowanym labora-
torium lub innym podmiotem na pobieranie próbek
paliwa, je˝eli do ich pobrania potrzebne sà specjali-
styczne umiej´tnoÊci lub specjalistyczny sprz´t tech-
niczny.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, próbki sà
pobierane w obecnoÊci inspektora przez pracownika
akredytowanego laboratorium lub inny podmiot,
z którym zawarto umow´ na ich pobranie.

Art. 19. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, sposób pobierania
próbek:

1) paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych,

2) biopaliw ciek∏ych u rolników wytwarzajàcych bio-
paliwa ciek∏e na w∏asny u˝ytek,

3) gazu skroplonego (LPG),

4) spr´˝onego gazu ziemnego (CNG),

5) lekkiego oleju opa∏owego, ci´˝kiego oleju opa∏o-
wego oraz oleju do silników statków ˝eglugi Êród-
làdowej

— bioràc pod uwag´ metody okreÊlone w odpowied-
nich normach.

Art. 20. 1. Po zakoƒczeniu czynnoÊci, o których
mowa w art. 17, inspektor sporzàdza protokó∏ pobra-
nia próbek paliw.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) piecz´ç urz´dowà;

2) numer protoko∏u;

3) oznaczenie przedsi´biorcy lub rolnika wytwarzajà-
cego biopaliwa ciek∏e na w∏asny u˝ytek, u którego
pobrano próbki;
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4) numery identyfikacyjne, o których mowa w art. 12
ust. 2 pkt 4;

5) dat´ pobrania próbek;

6) okreÊlenie miejsca pobrania próbek;

7) opis sposobu, w jaki pobrano próbki;

8) informacje o iloÊci paliwa znajdujàcego si´
w zbiornikach lub opakowaniach jednostkowych,
z których pobrano próbki;

9) znajdujàce si´ w posiadaniu przedsi´biorcy infor-
macje, dotyczàce pochodzenia i jakoÊci badanego
paliwa;

10) okreÊlenie rodzaju oferowanego paliwa, którego
próbki pobrano, oraz iloÊç pobranego paliwa;

11) imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe inspektora
pobierajàcego próbki;

12) podpisy:

a) kontrolowanego przedsi´biorcy lub rolnika wy-
twarzajàcego biopaliwa ciek∏e na w∏asny u˝ytek
albo ich przedstawicieli,

b) inspektora pobierajàcego próbki.

3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza si´
w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
kontrolowany przedsi´biorca lub rolnik wytwarzajàcy
biopaliwa ciek∏e na w∏asny u˝ytek lub ich przedsta-
wiciel, a drugi egzemplarz inspektor do∏àcza do akt 
sprawy.

4. Odmowa podpisania protoko∏u przez kontrolo-
wanego przedsi´biorc´ lub rolnika wytwarzajàcego
biopaliwa ciek∏e na w∏asny u˝ytek lub ich przedstawi-
cieli nie stanowi przeszkody dla przekazania do badaƒ
pobranych próbek.

Art. 21. Inspektor sporzàdza tak˝e protokó∏ pobra-
nia próbek przeznaczony do u˝ytku wewn´trznego In-
spekcji Handlowej, zawierajàcy:

1) numer protoko∏u, o którym mowa w art. 20 ust. 1;

2) numery identyfikacyjne, o których mowa w art. 12
ust. 2 pkt 4;

3) informacje o oznaczeniu próbek uniemo˝liwiajà-
cym identyfikacj´ przedsi´biorcy, stacji paliwowej,
stacji zak∏adowej, hurtowni lub rolnika wytwarza-
jàcego biopaliwa ciek∏e na w∏asny u˝ytek, u które-
go je pobrano, przekazywanych do akredytowane-
go laboratorium;

4) podpis inspektora pobierajàcego próbki.

Art. 22. 1. Inspektor niezw∏ocznie przekazuje po-
brane próbki do akredytowanego laboratorium, w wa-
runkach uniemo˝liwiajàcych zmian´ jakoÊci paliwa
i jego cech charakterystycznych.

2. Jedna z próbek dostarczonych do akredytowa-
nego laboratorium stanowi próbk´ kontrolnà, a drugà
próbk´ przeznacza si´ do badaƒ.

3. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej prze-
prowadza, na wniosek kontrolowanego przedsi´bior-
cy lub rolnika wytwarzajàcego biopaliwa ciek∏e na
w∏asny u˝ytek, badania próbki kontrolnej w akredyto-
wanym laboratorium.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, sk∏ada si´ pi-
semnie w terminie i na zasadach okreÊlonych dla zg∏a-
szania uwag do protoko∏u kontroli.

Art. 23. 1. W przypadku stwierdzenia, w wyniku
kontroli, niew∏aÊciwej jakoÊci paliwa Zarzàdzajàcy lub
G∏ówny Inspektor Inspekcji Handlowej niezw∏ocznie
wyznacza, z zastrze˝eniem ust. 2, przedsi´biorc´, któ-
ry dostarczy∏ paliwo do przedsi´biorcy, u którego
stwierdzono paliwo niew∏aÊciwej jakoÊci, w celu prze-
prowadzenia kontroli.

2. W przypadku braku stacjonarnego zbiornika pa-
liwa u przedsi´biorcy b´dàcego bezpoÊrednim do-
stawcà paliwa do przedsi´biorcy, u którego stwierdzo-
no paliwo niespe∏niajàce wymagaƒ jakoÊciowych
okreÊlonych w ustawie, Inspekcja Handlowa podejmu-
je czynnoÊci kontrolne w celu ustalenia innego przed-
si´biorcy, od którego pochodzi zakwestionowane pali-
wo a posiadajàcego stacjonarny zbiornik.

Art. 24. 1. Je˝eli przeprowadzone badania wykaza-
∏y, ˝e paliwo nie spe∏nia wymagaƒ jakoÊciowych okre-
Êlonych w ustawie, wojewódzki inspektor Inspekcji
Handlowej zobowiàzuje kontrolowanego, w drodze
postanowienia, do uiszczenia kwoty stanowiàcej rów-
nowartoÊç kosztów przeprowadzonych badaƒ. Na po-
stanowienie s∏u˝y za˝alenie.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 3,
wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej pobiera od
kontrolowanego zaliczk´ w wysokoÊci kosztów bada-
nia próbki kontrolnej. 

3. Je˝eli badanie próbki kontrolnej nie wyka˝e na-
ruszenia wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlonych w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 albo art. 4
ust. 2 albo art. 5 ust. 2 albo art. 6 ust. 3, uznaje si´, ˝e
badane paliwo spe∏nia te wymagania. W takim przy-
padku zwraca si´ kontrolowanemu zaliczk´, o której
mowa w ust. 2.

4. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej usta-
la wysokoÊç nale˝noÊci pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 1, na podstawie faktury wystawionej przez kie-
rownika akredytowanego laboratorium, w którym wy-
konano badania próbki.

5. Kontrolowany jest obowiàzany, w terminie
14 dni od dnia uprawomocnienia si´ postanowienia,
uiÊciç nale˝noÊç pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1, na
rachunek wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Han-
dlowej.

6. Wp∏ywy z tytu∏u nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.

7. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, podlegajà
Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egze-
kucyjnym w administracji.
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Art. 25. 1. Akredytowane laboratoria, które nie sà
prowadzone przez Inspekcj´ Handlowà, przeprowa-
dzajà badania pobranych próbek na podstawie umo-
wy zawartej z G∏ównym Inspektorem Inspekcji Han-
dlowej, a badania próbek kontrolnych na podstawie
umowy zawartej z wojewódzkim inspektorem Inspek-
cji Handlowej.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny za-
wieraç co najmniej postanowienia dotyczàce liczby
próbek przekazywanych do badaƒ, terminu wykona-
nia badaƒ, sposobu rozliczeƒ za wykonane badania,
odpowiedzialnoÊci stron za niedotrzymanie warun-
ków umowy, okresu jej obowiàzywania i warunków
rozwiàzania.

3. Wyniki badaƒ pobranych próbek stosuje si´ do
jakoÊci ca∏ej partii paliwa znajdujàcego si´ w zbiorni-
ku, z którego pobrano próbki.

Art. 26. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, metody badania 
jakoÊci:

1) paliw ciek∏ych, 

2) biopaliw ciek∏ych,

3) gazu skroplonego (LPG),

4) spr´˝onego gazu ziemnego (CNG), 

5) lekkiego oleju opa∏owego, ci´˝kiego oleju opa∏o-
wego oraz oleju do silników statków ˝eglugi Êród-
làdowej

— bioràc pod uwag´ metody okreÊlone w odpowied-
nich normach w tym zakresie.

Art. 27. 1. Kierownik akredytowanego laborato-
rium jest obowiàzany do przekazania w∏aÊciwemu wo-
jewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, nie-
zw∏ocznie po zakoƒczeniu badaƒ, protoko∏u zawierajà-
cego wyniki badaƒ próbek wraz z ich analizà.

2. Pozosta∏oÊci po próbkach oraz próbki kontrolne
niepoddane badaniom podlegajà, na wniosek woje-
wódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, komisyj-
nemu zniszczeniu przez akredytowane laboratorium
przeprowadzajàce badania.

Art. 28. 1. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlo-
wej sporzàdza analizy wyników kontroli jakoÊci paliw
na podstawie protoko∏ów, o których mowa w art. 27
ust. 1, a tak˝e okresowe sprawozdania i roczne rapor-
ty zawierajàce wyniki badaƒ pobranych próbek.

2. Na podstawie dokumentów, o których mowa
w ust. 1, G∏ówny Inspektor Inspekcji Handlowej spo-
rzàdza i przekazuje Zarzàdzajàcemu okresowe spra-
wozdania i roczne raporty zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w programach kontroli, o których mowa
w art. 12 ust. 2 pkt 11.

Art. 29. 1. Zarzàdzajàcy na podstawie okresowych
sprawozdaƒ i rocznych raportów, o których mowa
w art. 28 ust. 2, sporzàdza roczny zbiorczy raport doty-

czàcy jakoÊci paliw ciek∏ych, biopaliw ciek∏ych, gazu
skroplonego (LPG) oraz spr´˝onego gazu ziemnego
(CNG).

2. Zarzàdzajàcy sporzàdza roczny zbiorczy raport
dotyczàcy zawartoÊci siarki w nast´pujàcych pali-
wach: 

1) lekkim oleju opa∏owym, na podstawie rocznych ra-
portów, o których mowa w art. 28 ust. 2;

2) ci´˝kim oleju opa∏owym, na podstawie rocznego
raportu sporzàdzonego przez G∏ównego Inspekto-
ra Ochrony Ârodowiska, przekazywanego do Pre-
zesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w terminie do dnia 30 kwietnia ka˝dego roku;

3) oleju do silników statków ˝eglugi Êródlàdowej, na
podstawie rocznego raportu sporzàdzonego przez
G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, prze-
kazywanego do Prezesa Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów w terminie do dnia 30 kwiet-
nia ka˝dego roku;

4) paliwie ˝eglugowym, stosowanym w statkach
morskich, na podstawie rocznych raportów spo-
rzàdzonych przez w∏aÊciwych terytorialnie Dyrek-
torów Urz´dów Morskich, przekazywanych do
Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów zgodnie z odr´bnymi przepisami.

3. Zarzàdzajàcy przedstawia Radzie Ministrów
zbiorczy raport, o którym mowa w ust. 1, corocznie do
dnia 31 maja nast´pnego roku.

4. Zarzàdzajàcy dostarcza corocznie Komisji Euro-
pejskiej roczny zbiorczy raport, o którym mowa
w ust. 2, do dnia 30 czerwca nast´pnego roku.

5. Na podstawie dokumentów, o których mowa
w ust. 1, Zarzàdzajàcy sporzàdza corocznie dla Komi-
sji Europejskiej zbiorczy raport dotyczàcy jakoÊci pa-
liw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych na stacjach paliwo-
wych i stacjach zak∏adowych i przekazuje go do dnia
30 czerwca nast´pnego roku.

Art. 30. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór raportu, o którym mowa w art. 29 ust. 1, 

2) sposób monitorowania jakoÊci paliw ciek∏ych
i biopaliw ciek∏ych w celu sporzàdzenia raportu,
o którym mowa w art. 29 ust. 5, a w szczególnoÊci:

a) sposób doboru stacji paliwowych i stacji zak∏a-
dowych, w których b´dzie dokonywana kontro-
la, w tym minimalnà liczb´ tych stacji,

b) okresy monitorowania jakoÊci paliw ciek∏ych
i biopaliw ciek∏ych,

c) sposób podzia∏u terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do celów monitorowania jakoÊci paliw
ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych,

d) wzór raportu

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prewencyjnego od-
dzia∏ywania Systemu oraz niezb´dne informacje za-
warte w sporzàdzanych raportach.
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Rozdzia∏ 3

Przepisy karne

Art. 31. 1. Kto wytwarza, transportuje, magazynu-
je lub wprowadza do obrotu paliwa ciek∏e, biopaliwa
ciek∏e, gaz skroplony (LPG), spr´˝ony gaz ziemny
(CNG) lub lekki olej opa∏owy niespe∏niajàce wymagaƒ
jakoÊciowych okreÊlonych w ustawie, podlega grzyw-
nie od 50 000 z∏ do 500 000 z∏ lub karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 3.

2. Tej samej karze podlega ten, kto w stacji zak∏a-
dowej gromadzi paliwa wymienione w ust. 1 niespe∏-
niajàce wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlonych w usta-
wie.

3. Je˝eli paliwa, o których mowa w ust. 1 lub 2, sta-
nowià mienie znacznej wartoÊci, sprawca podlega
grzywnie od 100 000 z∏ do 1 000 000 z∏ lub karze pozba-
wienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do 5 lat.

4. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega
grzywnie od 10 000 z∏ do 25 000 z∏.

5. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1—3
dzia∏a nieumyÊlnie, podlega grzywnie od 25 000 z∏ do
250 000 z∏.

Art. 32. Kto, b´dàc rolnikiem, wytwarza na w∏asny
u˝ytek biopaliwo ciek∏e niespe∏niajàce wymagaƒ jako-
Êciowych okreÊlonych w ustawie, podlega grzywnie.

Art. 33. 1. Kto, b´dàc w∏aÊcicielem lub u˝ytkowni-
kiem wybranej floty, wprowadza do obrotu biopaliwo
ciek∏e stosowane w tej flocie, podlega grzywnie.

2. Kto, b´dàc w∏aÊcicielem lub u˝ytkownikiem wy-
branej floty, stosuje bez zg∏oszenia biopaliwo ciek∏e
niespe∏niajàce wymagaƒ jakoÊciowych, o których mo-
wa w art. 3 ust. 2 pkt 2, podlega grzywnie.

3. Kto, b´dàc w∏aÊcicielem lub u˝ytkownikiem wy-
branej floty, zaopatruje wybranà flot´ w biopaliwo cie-
k∏e z dystrybutora nieoznakowanego w sposób okre-
Êlony w ustawie, podlega grzywnie.

4. Kto wprowadza do obrotu biopaliwa ciek∏e,
o których mowa w art. 4 ust. 1, przeznaczone do sto-
sowania przez podmioty inne ni˝ w∏aÊciciel lub u˝yt-
kownik wybranej floty, podlega grzywnie.

5. Kto, b´dàc przedsi´biorcà prowadzàcym dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania, magazy-
nowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw cie-
k∏ych, przeznaczonych dla wybranych flot, magazynu-
je to biopaliwo w zbiorniku nieoznakowanym w spo-
sób okreÊlony w ustawie, podlega grzywnie.

6. Kto, b´dàc w∏aÊcicielem lub u˝ytkownikiem wy-
branej floty, nie wykonuje obowiàzku informowania
Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o zmianie danych zawartych w zg∏oszeniu, o którym
mowa w art. 9 ust. 1, podlega grzywnie. 

Art. 34. 1. Kto wbrew przepisom stosuje ci´˝ki olej
opa∏owy, niespe∏niajàcy wymagaƒ jakoÊciowych okre-
Êlonych w ustawie, podlega grzywnie.

2. Kto stosuje olej do silników statków ˝eglugi
Êródlàdowej, niespe∏niajàcy wymagaƒ jakoÊciowych
okreÊlonych w ustawie, podlega grzywnie.

Art. 35. Kto uniemo˝liwia lub utrudnia inspektoro-
wi przeprowadzenie kontroli lub usuwa paliwo zabez-
pieczone w wyniku kontroli, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do
roku. 

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 36. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek-
cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 982, z póên. zm.5)) w art. 2 w ust. 1 po pkt 2 doda-
je si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) kontrola zawartoÊci siarki w ci´˝kim oleju opa∏o-
wym stosowanym w instalacjach energetyczne-
go spalania paliw oraz w oleju do silników stat-
ków ˝eglugi Êródlàdowej,”.

Art. 37. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezer-
wach paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych
paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z 2004 r. Nr 42,
poz. 386 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 143,
poz. 1201) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Paliwa ciek∏e, z których sà tworzone zapasy
obowiàzkowe paliw ciek∏ych, powinny spe∏-
niaç wymagania jakoÊciowe okreÊlone w prze-
pisach o systemie monitorowania i kontrolo-
wania jakoÊci paliw.”;

2) w art. 19f ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pobieranie próbek, o którym mowa w ust. 5
pkt 4, odbywa si´ na zasadach i w trybie okreÊ-
lonych w przepisach o systemie monitorowa-
nia i kontrolowania jakoÊci paliw.”;

3) w art. 19g ust. 7 otrzymuje brzmienie

„7. W przypadkach wymienionych w ust. 1 mini-
ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, dopuÊciç do obrotu
paliwa ciek∏e pochodzàce z rezerw paƒstwo-
wych lub zapasów obowiàzkowych paliw cie-
k∏ych, niespe∏niajàce wymagaƒ jakoÊciowych

Dziennik Ustaw Nr 169 — 8773 — Poz. 1200

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
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i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360.



okreÊlonych w przepisach o systemie monito-
rowania i kontrolowania jakoÊci paliw, po uzy-
skaniu zgody Komisji Europejskiej, w trybie
okreÊlonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakoÊci paliw (Dz. U. Nr 169,
poz. 1200), bioràc pod uwag´ sytuacj´ na ryn-
ku paliw.”.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 38. System Monitorowania i Kontrolowania
JakoÊci Paliw Ciek∏ych i Biopaliw Ciek∏ych, w rozumie-
niu ustawy, o której mowa w art. 44, staje si´ Syste-
mem.

Art. 39. Je˝eli obowiàzujàce przepisy powo∏ujà si´
na przepisy ustawy uchylanej na podstawie art. 44 al-
bo odsy∏ajà ogólnie do przepisów tej ustawy, stosuje
si´ w tym zakresie w∏aÊciwe przepisy niniejszej usta-
wy.

Art. 40. Do dnia 31 grudnia 2006 r. badania jakoÊci
paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych wykonywane na
podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 44,
mogà byç tak˝e wykonywane przez akredytowane la-
boratoria prowadzone przez Inspekcj´ Handlowà. 

Art. 41. Do spraw wszcz´tych a niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy niniejszej ustawy.

Art. 42. Pierwszy zbiorczy raport dotyczàcy zawar-
toÊci siarki, o którym mowa w art. 29 ust. 2, Zarzàdza-
jàcy dostarczy Komisji Europejskiej do dnia 30 czerw-
ca 2008 r.

Art. 43. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 44,
zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie niniej-
szej ustawy.

Art. 44. Traci moc ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakoÊci pa-
liw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych (Dz. U. Nr 34, poz. 293
i Nr 173, poz. 1808).

Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r., z wyjàtkiem art. 40, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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