
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. 

Poz. 1407 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI
1)

 

z dnia 24 sierpnia 2015 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych 

i stacjach zakładowych do benzyn silnikowych
2) 

Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 oraz z 2015 r. poz. 1361) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do dystrybutorów jednoproduktowych lub części dystrybutorów wielopro-

duktowych, zwanych dalej „dystrybutorami”, używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do benzyn silni-

kowych zawierających od 5,0% do 10,0% objętościowo bioetanolu lub od 15,0% do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-

-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, zwanych dalej „benzynami silnikowymi E10”. 

§ 2. 1. Dystrybutor do benzyn silnikowych E10 oznacza się: 

1) stosowanym na danej stacji paliwowej lub stacji zakładowej oznaczeniem określającym rodzaj paliwa ciekłego do-

zowanego z dystrybutora, ze wskazaniem badawczej liczby oktanowej (RON); 

2) umieszczonym w widocznym miejscu na dystrybutorze, w tym na pistolecie nalewczym wykorzystywanym do nale-

wania paliw ciekłych, znakiem identyfikacji wizualnej. 

2. Na dystrybutorze do benzyn silnikowych E10 dodatkowo w widocznym miejscu umieszcza się informację 

o następującej treści: „W dystrybutorze znajduje się benzyna silnikowa E10 zawierająca od 5,0% do 10,0% objętościowo 

bioetanolu lub od 15,0% do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego. Należy 

upewnić się, czy benzyna silnikowa E10 może być stosowana w pojeździe zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji 

obsługi pojazdu lub ze wskazaniami producenta pojazdu”. 

3. Informację, o której mowa w ust. 2, umieszcza się na prostokącie o minimalnej szerokości 50 mm i długości 

230 mm, w którym na białym tle znajduje się napis w kolorze czarnym wykonany czcionką o minimalnej wielkości 16 pkt. 

§ 3.  Wymiar czcionki stosowanej w oznaczeniach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nie może być mniejszy niż 

wymiar czcionki stosowanej w oznaczeniu „E10”, będącym składnikiem znaku identyfikacji wizualnej, o którym mowa 

w § 4 ust. 1. 

§ 4. 1.  Znakiem identyfikacji wizualnej umieszczonym na dystrybutorze jest kwadrat o minimalnej długości boku 

60 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się oznaczenie „E10” w kolorze białym. 

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

Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252). 
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 2 lutego 2015 r., pod numerem 2015/0054/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 dyrektywę 98/34/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów tech-

nicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE 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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2. Znakiem identyfikacji wizualnej umieszczonym na pistolecie nalewczym wykorzystywanym do nalewania benzyn 

silnikowych E10 jest koło o minimalnej średnicy 40 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się oznaczenie „E10” 

w kolorze białym. 

3. Wymiar znaków identyfikacji wizualnej, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może być mniejszy niż wymiar znaków 

stosowanych do oznaczenia innych rodzajów paliw sprzedawanych na tej samej stacji paliwowej i stacji zakładowej. 

§ 5. Oznaczenia, znaki identyfikacji wizualnej oraz informacje, o których mowa w § 2, powinny być nieusuwalne. 

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

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz 
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