
Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70
ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75
ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku ak-
cyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz
z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni˝enia stawek po-
datku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 po wyrazach „w poz. 2” dodaje si´
wyrazy „lit. a”, a po wyrazach „lit. c” dodaje si´
wyrazy „tiret pierwsze”;

2) w § 4:

a) w ust. 1:

— w zdaniu wst´pnym po wyrazach „w poz. 2”
dodaje si´ wyrazy „lit. a”, a po wyrazach
„lit. c” dodaje si´ wyrazy „tiret pierwsze”,

— w pkt 1 po wyrazach „w poz. 2” dodaje si´
wyrazy „ lit. a”,

b) w ust. 3 po wyrazach „lit. c” dodaje si´ wyrazy
„tiret pierwsze”,

c) w ust. 4 po wyrazach „w poz. 2” dodaje si´ wy-
razy „lit. a”, a po dwukrotnie u˝ytych wyrazach
„lit. c” dodaje si´ wyrazy „tiret pierwsze”;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obni˝enia stawek podatku akcyzowego

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570 i Nr 279,
poz. 2763 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 380, Nr 103, poz. 865 i Nr 177, poz. 1473.

4) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia poz. 1 otrzymuje brzmienie:

3) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia poz. 2 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

2 bez wzgl´du na
symbol PKWiU

Oleje opa∏owe przeznaczone na cele opa∏owe:
a) z których 30 % lub wi´cej obj´toÊciowo destyluje

przy 350 °C oraz których g´stoÊç w temperatu-
rze 15 °C jest ni˝sza od 890 kg/m3, w przypadku
gdy sà zabarwione na czerwono i oznaczone
znacznikiem,

b) pozosta∏e z wy∏àczeniem ci´˝kich olejów opa∏o-
wych przeznaczonych na cele opa∏owe

232,00 z∏/1 000 l

60,00 z∏/1 000 kg

1 2 3 4

1 bez wzgl´du na
kod CN

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera-
∏ów bitumicznych, inne ni˝ surowe; preparaty gdzie
indziej niewymienione ani niew∏àczone, zawierajàce
70 % masy lub wi´cej olejów ropy naftowej lub ole-
jów otrzymywanych z minera∏ów bitumicznych, któ-
rych te oleje stanowià sk∏adniki zasadnicze prepara-
tów, z wy∏àczeniem towarów klasyfikowanych do
kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, 27112)

z czego:
1) oleje lekkie

w tym:
a) benzyna silnikowa z zawartoÊcià o∏owiu prze-

kraczajàcà 0,013 g/l

1 882,00 z∏/1 000 l

1 747,00 z∏/1 000 l

1 747,00 z∏/1 000 l



§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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1 2 3 4

2710 19 41
2710 19 45
2710 19 49
bez wzgl´du na
kod CN

bez wzgl´du na
kod CN

b) benzyna silnikowa z zawartoÊcià o∏owiu nie-
przekraczajàcà 0,013 g/l

c) benzyny specjalne, benzyna lotnicza, paliwa ty-
pu benzyny do silników odrzutowych

2) oleje Êrednie
w tym:
— paliwa do silników odrzutowych

3) oleje ci´˝kie:
a) oleje nap´dowe

w tym o zawartoÊci siarki:
— powy˝ej 0,001 % do 0,005 % w∏àcznie
— do 0,001% w∏àcznie

b) pozosta∏e oleje nap´dowe, w przypadku gdy sà
zabarwione na czerwono i oznaczone znaczni-
kiem, przeznaczone na cele opa∏owe

c) oleje opa∏owe przeznaczone na cele opa∏owe:
— z których 30 % lub wi´cej obj´toÊciowo desty-

luje przy 350 °C oraz których g´stoÊç w tem-
peraturze 15 °C jest ni˝sza od 890 kg/m3,
w przypadku gdy sà zabarwione na czerwono
i oznaczone znacznikiem,

— pozosta∏e z wy∏àczeniem ci´˝kich olejów
opa∏owych przeznaczonych na cele opa∏owe

d) mieszaniny olejów nap´dowych zawierajàce
w masie mniej ni˝ 70 % olejów ropy naftowej
lub olejów otrzymywanych z minera∏ów bitu-
micznych, s∏u˝àce do nap´du silników spalino-
wych 
z czego o zawartoÊci siarki:
— powy˝ej 0,001 % do 0,005 % w∏àcznie
— do 0,001 % w∏àcznie

1 315,00 z∏/1 000 l

1 822,00 z∏/1 000 l

1 822,00 z∏/1 000 l

1 072,00 z∏/1 000 l

1 180,00 z∏/1 000 l

1 099,00 z∏/1 000 l
1 048,00 z∏/1 000 l

232,00 z∏/1 000 l

232,00 z∏/1 000 l

60,00 z∏/1 000 kg

1 180,00 z∏/1 000 l

1 099,00 z∏/1 000 l
1 048,00 z∏/1 000 l
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 sierpnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie znakowania Êrodków spo˝ywczych 
i dozwolonych substancji dodatkowych2)

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z póên. zm.3)) oraz

art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach
zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 265 i Nr 178, poz. 1480) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy Komisji 2005/26/WE z dnia 21 marca 2005 r. usta-
nawiajàcej list´ sk∏adników lub substancji wst´pnie wy∏àczonych z za∏àcznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE (Dz. Urz. 
UE L 75 z 22.3.2005, str. 33).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166,
poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 68, Nr 14, poz. 115, Nr 100, poz. 834 i Nr 163, poz. 1362.


