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UZASADNIENIE  

 

I.  Potrzeba i cel wydania rozporządzenia 

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2166, z późn. zm.) minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, 

wymagania, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli 

metrologicznej w zakresie konstrukcji wykonania materiałów oraz charakterystyk 

metrologicznych, a także jeżeli jest to niezbędne w zakresie warunków właściwego 

stosowania tych przyrządów oraz miejsc umieszczania na nich cech legalizacji 

i zabezpieczających.  

Na podstawie powyższego upoważnienia wydane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki 

pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej 

kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 373), zwane 

dalej „rozporządzeniem”. 

Nowelizacja rozporządzenia przewidziana w niniejszym projekcie spowodowana jest przede 

wszystkim potrzebą rozwiązania problemu zasygnalizowanego przez Polski Koncern Naftowy 

ORLEN S.A., związanego z brakiem wskazania w obecnie obowiązujących przepisach 

możliwości oraz algorytmów przeliczania objętości rzeczywistej HVO - hydrotreated 

vegetable oil (uwodornionych olejów roślinnych), dalej „HVO”, na objętość w temperaturze 

bazowej równej 15 ºC. Objętość w temperaturze bazowej równej 15 ºC stanowi podstawę do 

rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych (akcyza) paliw stosowanych między innymi w 

układach napędowych pojazdów silnikowych. 

Mając na uwadze jednolitość systemu określania podstawy do rozliczeń, istnieje konieczność 

dostosowania prawa krajowego do zmian wynikających z wprowadzenia nowych rodzajów 

paliw pochodzących z uwodornienia olejów roślinnych – HVO, które mogą być 

wykorzystywane jako paliwo odnawialne (biopaliwo) do napędzania silników z zapłonem 

samoczynnym. 

II.  Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana 

Zgodnie z pkt 5 i pkt 6 załącznika nr 2 obowiązującego rozporządzenia, istnieje możliwość 

przeliczania objętości rzeczywistej zawartej w zbiorniku pomiarowym na objętość                         

w temperaturze bazowej równej 15 ºC, tylko w odniesieniu do ropy naftowej i produktów 

naftowych oraz estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Powyższe nie obejmuje 
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możliwości przeliczania dla nowych rodzajów paliw pochodzących z uwodornienia olejów 

roślinnych – HVO.  

Brak regulacji w tym zakresie utrudnia wprowadzenie nowych rodzajów cieczy mogących 

stanowić paliwa do napędzania silników spalinowych, w tym silników z napędem 

samoczynnym oraz może skutkować niejednolitym sposobem określania objętości 

w temperaturze bazowej równej 15 ºC, stanowiącej podstawę do rozliczeń, w tym rozliczeń 

podatkowych. 

Rozwiązaniem zgłaszanego problemu jest określenie w przepisach rozporządzenia sposobu 

dokonywania przeliczeń objętości HVO do temperatury bazowej 15 ºC i tym samym objęcie 

zbiorników pomiarowych umożliwiających to przeliczenie prawną kontrolą metrologiczną.  

III.  Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Obecnie obowiązujące wymagania rozporządzenia nie przewidują możliwości przeliczania 

objętości rzeczywistej HVO na objętość w temperaturze bazowej równej 15 ºC. 

Proponowana zmiana przedmiotowego rozporządzenia dotyczy umożliwienia stosowania 

algorytmów i właściwych stałych określonych w Załączniku C.4 normy PN-EN 

15940+A1+AC:2019-04 do przeliczania objętości HVO zawartego w zbiorniku w 

temperaturze rzeczywistej na objętość w temperaturze bazowej równej 15 ºC. 

W związku z powyższym, w przedmiotowym przepisie wprowadzono zmianę polegającą na 

dodaniu w Załączniku nr 2 pkt 7 odniesienia do algorytmów zawartych w Załączniku C.4 

normy PN-EN 15940+A1+AC:2019-04. 

Ponadto w projekcie rozporządzenia dokonano zmiany brzmienia § 22 ust. 7 rozporządzenia. 

Obowiązujące brzmienie przepisu odsyłało do nieobowiązującego już rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. poz. 27z późn. zm.). W nowo nadanym brzmieniu 

przepisu zawarto odesłanie do obowiązującego aktualnie rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia             2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. 

poz. 815). Ponadto usunięto fragment odnoszący się do posiadania ważnej legalizacji, gdyż 

przyrządy pomiarowe wymienione w tym przepisie nie podlegają już prawnej kontroli 

metrologicznej,      a tym samym nie mogą posiadać ważnej legalizacji. 

IV.  Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne 

Przewiduje się, że w zakresie skutków społecznych projektowane rozporządzenie nie wywrze 

takich skutków. 
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W kontekście skutków gospodarczych i finansowych można mówić o tworzeniu właściwych 

warunków rozwoju branży biopaliw oraz ujednoliceniu sposobu określania objętości paliw do 

celów rozliczeniowych. 

V. Oświadczenie o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej 

albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii 

Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy techniczne i w związku z tym podlega notyfikacji 

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych  (Dz. U. poz. 

2039, z późn. zm.), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie 

przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego 

(ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz na podstawie § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów           z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów  (M.P. z 

2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia, z chwilą przekazania do uzgodnień 

i konsultacji publicznych zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych. Wyniki konsultacji 

publicznych przedstawione zostaną w Ocenie Skutków Regulacji. 

Jednocześnie, zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, projekt rozporządzenia nie wymaga 

przedstawienia innym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu 

Bankowi Centralnemu. 

Proponuje się, aby projekt rozporządzenia wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., co jest 

zgodne z uchwałą nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń 

ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205).  

VI.  Wpływ na działalność mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

Projekt rozporządzenia nie powinien  wpływać na działalność mikro-przedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców.  


