
Na podstawie art. 8 ust. 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. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do dystry-
butorów jednoproduktowych lub cz´Êci dystrybuto-
rów wieloproduktowych u˝ywanych do danego biopa-
liwa ciek∏ego, zaopatrujàcych wybrane floty w to bio-
paliwo ciek∏e.

§ 2. 1. Dystrybutor zaopatrujàcy wybrane floty
w biopaliwo ciek∏e stanowiàce mieszank´ paliw ropo-
pochodnych i biokomponentów oraz zbiornik, w któ-
rym magazynowane sà biopaliwa ciek∏e stanowiàce
mieszank´ paliw ropopochodnych i biokomponentów
przeznaczone dla wybranych flot, oznacza si´:

1) powszechnie stosowanym oznaczeniem okreÊlajà-
cym rodzaj paliwa ciek∏ego stanowiàcego sk∏adnik
biopaliwa ciek∏ego dozowanego z dystrybutora
oraz magazynowanego w zbiorniku;

2) znakiem identyfikacji wizualnej, umieszczonym
w widocznym miejscu na dystrybutorze oraz na
zbiorniku;

3) napisem umieszczonym w widocznym miejscu,
sk∏adajàcym si´ z wyrazów „WYBRANE FLOTY”.

2. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, umieszczonym na:

1) dystrybutorze, jest kwadrat o minimalnej d∏ugoÊci
boku 60 mm, w którym na niebieskim tle, o czerwo-
nych kraw´dziach szerokoÊci 5 mm, znajdujà si´:

a) oznaczenie BIO,

b) liczba ca∏kowita oznaczajàca udzia∏ obj´toÊcio-
wy, wyra˝ony w procentach, biokomponentów
zawartych w biopaliwie ciek∏ym

— w kolorze bia∏ym;

2) zbiorniku, jest kwadrat o minimalnej d∏ugoÊci bo-
ku 200 mm, w którym na niebieskim tle, o czerwo-
nych kraw´dziach szerokoÊci 5 mm, znajdujà si´:
a) oznaczenie BIO,
b) liczba ca∏kowita oznaczajàca udzia∏ obj´toÊcio-

wy, wyra˝ony w procentach, biokomponentów
zawartych w biopaliwie ciek∏ym

— w kolorze bia∏ym.

3. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, oznacza si´ równie˝ pistolet nalewczy

wykorzystywany do nalewania biopaliw ciek∏ych,
o których mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Dystrybutor zaopatrujàcy wybrane floty
w biokomponenty stanowiàce samoistne paliwa lub
w biopaliwa ciek∏e stanowiàce samoistne paliwa oraz
zbiornik, w którym magazynowane sà biokomponenty
stanowiàce samoistne paliwa lub biopaliwa ciek∏e sta-
nowiàce samoistne paliwa przeznaczone dla wybra-
nych flot, oznacza si´:

1) znakiem identyfikacji wizualnej, umieszczonym
w widocznym miejscu na dystrybutorze oraz na
zbiorniku;

2) napisem umieszczonym w widocznym miejscu,
sk∏adajàcym si´ z:

a) wyrazów„WYBRANE FLOTY”,

b) okreÊlenia rodzaju biopaliwa ciek∏ego.

2. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, umieszczonym na:

1) dystrybutorze, jest kwadrat o minimalnej d∏ugoÊci
boku 60 mm, w którym na niebieskim tle, o czer-
wonych kraw´dziach szerokoÊci 5 mm znajduje si´
oznaczenie BIO 100 w kolorze bia∏ym;

2) zbiorniku, jest kwadrat o minimalnej d∏ugoÊci bo-
ku 200 mm, w którym na niebieskim tle, o czerwo-
nych kraw´dziach szerokoÊci 5 mm, znajduje si´
oznaczenie BIO 100 w kolorze bia∏ym.

3. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, oznacza si´ równie˝ pistolet nalewczy
wykorzystywany do nalewania biopaliw ciek∏ych,
o których mowa w ust. 1.

§ 4. Wymiar czcionki napisu, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz § 3 ust. 1 pkt 2, nie mo˝e byç
mniejszy ni˝ wymiar czcionki oznaczeƒ BIO i BIO 100
b´dàcych sk∏adnikami znaków identyfikacji wizualnej,
o których mowa w § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 2.

§ 5. Zbiorniki, w których magazynowane sà biopa-
liwa ciek∏e, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz § 3
ust. 1, umieszczone pod ziemià oznacza si´ w sposób
okreÊlony odpowiednio w § 2 i 3 oznaczeniami, znaka-
mi identyfikacji wizualnej oraz napisami, umieszczo-
nymi w pobli˝u miejsca pobierania tych biopaliw cie-
k∏ych ze zbiorników.

§ 6. Oznaczenia, znaki identyfikacji wizualnej oraz
napisy, o których mowa w § 2 i 3 oraz § 5, powinny byç
nieusuwalne.

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

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

z dnia 6 lipca 2007 r.

w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów zaopatrujàcych wybrane floty w biopaliwo ciek∏e
oraz zbiorników, w których magazynowane sà biopaliwa ciek∏e przeznaczone dla wybranych flot

———————
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).


