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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 21 lutego 2007 r.
w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju opa∏owego, ci´˝kiego oleju opa∏owego oraz oleju do
silników statków ˝eglugi Êródlàdowej2)
Na podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakoÊci paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. 1. Próbki lekkiego oleju opa∏owego, ci´˝kiego
oleju opa∏owego oraz oleju do silników statków ˝eglu———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).
2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia
1999 r. odnoszàcej si´ do redukcji zawartoÊci siarki
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).

gi Êródlàdowej, zwane dalej „próbkami”, pobiera si´
w sposób r´czny ze zbiornika lub opakowania jednostkowego, gdy ich zawartoÊç znajduje si´ w spoczynku.
2. Próbki ze zbiornika nale˝y pobieraç w kolejnoÊci
od lustra cieczy do jego dna, aby uniknàç zaburzeƒ
w ni˝szych poziomach cieczy.
3. Próbki z opakowania jednostkowego nale˝y pobieraç z wybranego poziomu cieczy lub jako próbk´
reprezentatywnà przekrojowà.
4. Maksymalna obj´toÊç jednej pobieranej próbki
wynosi 1 l.
5. Sposób post´powania przy pobieraniu próbek,
rodzaje przyrzàdów do pobierania próbek, post´powanie z próbkami oraz wymagania dotyczàce bezpieczeƒstwa w tym zakresie okreÊla norma PN-EN ISO 3170.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

