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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie wartoÊci opa∏owej poszczególnych biokomponentów i paliw ciek∏ych

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych
(Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217
i Nr 99, poz. 666) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. WartoÊç opa∏owa dla:

1) bioetanolu, o zawartoÊci wody;

a) nie wi´kszej ni˝ 0,4 % masowo, wynosi 
26,7 MJ/kg,

b) wi´kszej ni˝ 0,4 % masowo i nie wi´kszej ni˝
6,5 % masowo, wynosi 25,3 MJ/kg;

2) biometanolu wynosi 19,9 MJ/kg;

3) estru metylowego kwasów t∏uszczowych wynosi
37,7 MJ/kg;

4) estru etylowego kwasów t∏uszczowych wynosi
40,1 MJ/kg;

5) dimetyloeteru wynosi 28,5 MJ/kg;

6) czystego oleju roÊlinnego wynosi 37,0 MJ/kg;

7) w´glowodorów syntetycznych wynosi 44,0 MJ/kg;

8) benzyn silnikowych bez dodatku biokomponentu,
stosowanych w pojazdach wyposa˝onych w silniki
z zap∏onem iskrowym, wynosi 42,6 MJ/kg;

9) oleju nap´dowego bez dodatku biokomponentu,
stosowanego w pojazdach, ciàgnikach rolniczych,
a tak˝e maszynach nieporuszajàcych si´ po dro-
gach, wyposa˝onych w silniki z zap∏onem samo-
czynnym, wynosi 42,9 MJ/kg.

2. WartoÊç opa∏owà poszczególnych biokompo-
nentów i paliw ciek∏ych okreÊlonà w jednostkach
(MJ/kg) przelicza si´ na jednostki (MJ/m3), stosujàc
nast´pujàce Êrednie wartoÊci g´stoÊci dla:

1) bioetanolu, o zawartoÊci wody:

a) nie wi´kszej ni˝ 0,4 % masowo — 791 kg/m3,

b) wi´kszej ni˝ 0,4 % masowo i nie wi´kszej ni˝
6,5 % masowo — 808 kg/m3;

2) biometanolu — 793 kg/m3;

3) estru metylowego kwasów t∏uszczowych — 
880 kg/m3;

4) estru etylowego kwasów t∏uszczowych — 
878 kg/m3;

5) dimetyloeteru — 665 kg/m3;

6) czystego oleju roÊlinnego — 914 kg/m3;

7) w´glowodorów syntetycznych — 771 kg/m3;

8) benzyn silnikowych — 748 kg/m3;

9) oleju nap´dowego — 833 kg/m3.

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

Minister Gospodarki: W. Pawlak

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

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).


