
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych (Dz. U.
Nr 103, poz. 1099, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç, szczegó∏owy
sposób naliczania oraz warunki i terminy uiszczania op∏at:

1) za udzielenie zezwolenia przewidzianego w usta-
wie z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towa-
rowych, zwanej dalej „ustawà”;

2) od spó∏ek prowadzàcych gie∏dy towarowe, pobie-
ranych od ka˝dej transakcji zawieranej na gie∏dzie
towarowej.

§ 2. 1. Udzielenie zezwolenia towarowemu domo-
wi maklerskiemu lub zagranicznej osobie prawnej,
o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, podlega nast´-
pujàcym op∏atom:

1) w zakresie oferowania towarów gie∏dowych w ob-
rocie gie∏dowym — równowartoÊci w z∏otych
1 000 euro;

2) w zakresie nabywania lub zbywania towarów gie∏-
dowych na cudzy rachunek w ramach Êwiadczenia
us∏ug brokerskich — równowartoÊci w z∏otych
1 500 euro;

3) w zakresie prowadzenia rachunków lub rejestrów
towarów gie∏dowych w obrocie gie∏dowym, z wy-
∏àczeniem towarów gie∏dowych b´dàcych ozna-
czonymi co do gatunku rzeczami — równowarto-
Êci w z∏otych 1 000 euro;

4) w zakresie doradztwa w zakresie obrotu gie∏dowe-
go — równowartoÊci w z∏otych 500 euro;

5) w zakresie zarzàdzania cudzym pakietem praw ma-
jàtkowych na zlecenie, w zakresie inwestycji doko-
nywanych na gie∏dach towarowych — równowar-
toÊci w z∏otych 4 500 euro;

6) w zakresie poÊrednictwa w nabywaniu lub zbywa-
niu praw majàtkowych, o których mowa w art. 2

pkt 2 lit. d—e ustawy, b´dàcych w obrocie na za-
granicznych gie∏dach towarowych — równowarto-
Êci w z∏otych 4 500 euro.

2. W przypadku gdy wniosek o udzielenie zezwole-
nia dotyczy wi´cej ni˝ jednej czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 1, ∏àczna wysokoÊç pobieranych op∏at nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ równowartoÊç w z∏otych 4 500
euro.

3. Udzielenie towarowemu domowi maklerskiemu
lub zagranicznej osobie prawnej, o której mowa
w art. 50 ust. 1 ustawy, zezwolenia, o którym mowa
w art. 38 ust. 3 ustawy, podlega op∏acie w równowar-
toÊci w z∏otych 4 500 euro.

4. Przepisy ust. 1 pkt 3 stosuje si´ odpowiednio do
podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 usta-
wy.

§ 3. 1. Udzielenie spó∏ce zezwolenia na prowadze-
nie gie∏dy towarowej podlega op∏acie w równowarto-
Êci w z∏otych 4 500 euro.

2. Udzielenie spó∏ce prowadzàcej gie∏d´ towarowà
zezwolenia na dopuszczenie do obrotu na tej gie∏dzie
praw majàtkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2
lit. d i e ustawy, podlega op∏acie w równowartoÊci
w z∏otych 3 000 euro.

§ 4. 1. Od spó∏ek prowadzàcych gie∏dy towarowe
pobiera si´ op∏at´ naliczanà od wartoÊci transakcji
kupna oraz wartoÊci transakcji sprzeda˝y w wyso-
koÊci:

1) 0,014 % wartoÊci transakcji, je˝eli przedmiotem
transakcji jest towar gie∏dowy, o którym mowa
w art. 2 pkt 2 lit. a—c ustawy;

2) 0,1 z∏ za ka˝de prawo majàtkowe, nie wi´cej jednak
ni˝ 0,014 % wartoÊci transakcji, je˝eli przedmiotem
transakcji jest prawo majàtkowe, o którym mowa
w art. 2 pkt 2 lit. d lub e ustawy.

2. WartoÊç transakcji, o której mowa w ust. 1, usta-
la si´ odr´bnie dla:

1) rynku kasowego jako iloczyn ceny (za jednostk´ to-
waru) i wolumenu transakcji;

2) kontraktów terminowych jako iloczyn kursu, wo-
lumenu i wielkoÊci kontraktu lub nomina∏u kon-
traktu;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie op∏at uiszczanych na podstawie ustawy o gie∏dach towarowych

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424,
Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 10 marca 2004 r.

w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzeda˝y biopaliw ciek∏ych

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 2 paê-
dziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych
w paliwach ciek∏ych i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U.
Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dystrybutor do sprzeda˝y estrów stanowià-
cych samoistne paliwo silnikowe oznacza si´ umiesz-
czonym w widocznym miejscu na dystrybutorze zna-
kiem identyfikacji wizualnej.

2. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mowa
w ust. 1, jest prostokàt o minimalnej d∏ugoÊci bo-
ków 50 mm i 120 mm, w którym na niebieskim tle
znajduje si´ symbol BIODIESEL w kolorze bia∏ym.

§ 2. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mo-
wa w § 1, oznacza si´ równie˝ pistolet nalewczy wyko-
rzystywany do nalewania estrów stanowiàcych samo-
istne paliwo silnikowe.

§ 3. 1. Dystrybutor do sprzeda˝y biopaliw ciek∏ych
innych ni˝ estry stanowiàce samoistne paliwo silniko-
we oznacza si´: 

1) powszechnie stosowanym symbolem oznaczajà-
cym rodzaj paliwa ciek∏ego stanowiàcego sk∏adnik
biopaliwa ciek∏ego sprzedawanego z dystrybutora;

2) umieszczonym w widocznym miejscu na dystry-
butorze znakiem identyfikacji wizualnej;

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

a) symbolu BIO,

b) wyra˝onej w procentach ca∏kowitej liczby ozna-
czajàcej procentowà iloÊç biokomponentu za-
wartego w biopaliwach ciek∏ych.

2. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, jest kwadrat o minimalnej d∏ugoÊci bo-
ku 50 mm, w którym na niebieskim tle znajduje si´
symbol BIO w kolorze bia∏ym.

§ 4. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 2, oznacza si´ równie˝ pistolet nalewczy
wykorzystywany do nalewania biopaliw ciek∏ych innych
ni˝ estry stanowiàce samoistne paliwo silnikowe.

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej, gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

3) transakcji opcyjnych jako iloczyn ceny opcji i wo-
lumenu transakcji.

3. Je˝eli stronà transakcji jest spó∏ka prowadzàca
gie∏d´, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy, op∏aty
nie pobiera si´ od transakcji zawartych przez t´ spó∏-
k´ wy∏àcznie w celu dokonania rozliczeƒ transakcji za-
wartych przez cz∏onków gie∏dy.

4. Spó∏ki prowadzàce gie∏dy towarowe wp∏acajà
do dziesiàtego dnia ka˝dego miesiàca op∏at´, o której
mowa w ust. 1, liczonà w sposób, o którym mowa
w ust. 1, od wartoÊci transakcji zawartych w miesiàcu
poprzedzajàcym miesiàc, za który op∏ata jest uiszcza-
na. 

5. W terminie, o którym mowa w ust. 4, podmiot
dokonujàcy wp∏aty przekazuje Komisji Papierów War-
toÊciowych i Gie∏d dokumenty lub oÊwiadczenia po-
twierdzajàce podstaw´ wyliczenia wysokoÊci op∏aty.

§ 5. WysokoÊç op∏at, o których mowa w § 2 i 3,
w z∏otych okreÊlana jest przy zastosowaniu Êredniego
kursu euro og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski
na dzieƒ wydania decyzji udzielajàcej zezwolenia.

§ 6. 1. Op∏aty, o których mowa w § 2 i 3, uiszcza si´
w terminie 14 dni od daty dor´czenia decyzji, o której
mowa w § 5.

2. Op∏aty uiszcza si´ na rachunek bie˝àcy — sub-
konto dochodów Komisji Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d.

§ 7. 1. Op∏aty, o których mowa w art. 26 ust. 1 usta-
wy, nale˝ne za zezwolenia wydane przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia uiszcza si´ w terminie
30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

2. Op∏aty, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy,
nale˝ne od transakcji zawartych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia uiszcza si´ w terminie do
10. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 marca 2004 r. 

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski


