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b) benzyna silnikowa z zawartoÊcià o∏owiu 1 565,00 z∏/1 000 l
nieprzekraczajàcà 0,013 g/l

c) benzyny specjalne, benzyna lotnicza, pali- 1 822,00 z∏/1 000 l
wa typu benzyny do silników odrzutowych

2) oleje Êrednie 1 822,00 z∏/1 000 l
w tym:
— paliwa do silników odrzutowych 1 072,00 z∏/1 000 l

3) oleje ci´˝kie:
a) oleje nap´dowe 1 180,00 z∏/1 000 l

w tym o zawartoÊci siarki:
— powy˝ej 0,001 % do 0,005 % w∏àcznie 1 099,00 z∏/1 000 l
— do 0,001 % w∏àcznie 1 048,00 z∏/1 000 l

2710 19 41 b) pozosta∏e oleje nap´dowe, w przypadku 233,00 z∏/1 000 l
2710 19 45 gdy sà zabarwione na czerwono i ozna-
2710 19 49 czone znacznikiem, przeznaczone na cele 

opa∏owe
bez wzgl´du na kod CN c) oleje opa∏owe:

— z których 30 % lub wi´cej obj´toÊciowo 233,00 z∏/1 000 l
destyluje przy 350 °C oraz których g´-
stoÊç w temperaturze 15 °C jest ni˝sza 
od 890 kg/m3, w przypadku gdy sà za-
barwione na czerwono i oznaczone znacz-
nikiem, przeznaczone na cele opa∏owe

— pozosta∏e 60,00 z∏/1 000 kg
bez wzgl´du na kod CN d) mieszaniny olejów nap´dowych zawiera- 1 180,00 z∏/1 000 l

jàce w masie mniej ni˝ 70 % olejów ropy 
naftowej lub olejów otrzymywanych 
z minera∏ów bitumicznych, s∏u˝àce do 
nap´du silników spalinowych
z czego o zawartoÊci siarki:
— powy˝ej 0,001 % do 0,005 % w∏àcznie 1 099,00 z∏/1 000 l
— do 0,001 % w∏àcznie 1 048,00 z∏/1 000 l

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 17 czerwca 2005 r.

Minister Finansów: M. Gronicki

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) za-
rzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
30 maja 2005 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w spra-
wie obni˝enia stawek podatku akcyzowego (Dz. U.
Nr 96, poz. 814) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 sierpnia 2005 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: M. Gronicki

866

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany rozporzàdzenia zmieniajàcego 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 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


