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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu kontroli rodzaju paliwa u˝ywanego do nap´du pojazdów mechanicznych.

Na podstawie art. 15 ust. 8b ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113,
poz. 984, Nr 115, poz. 996 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Kontrol´ rodzaju paliwa u˝ywanego do na-
p´du pojazdu mechanicznego przeprowadza si´ po-
przez:

1) prób´ kwasowà dokonywanà przez policjanta;



2) analiz´ dokonywanà przez laboratorium posiadajà-
ce certyfikat akredytacji w zakresie badaƒ paliw
p∏ynnych, wydany przez krajowà jednostk´ akredy-
tujàcà na podstawie odr´bnych przepisów.

2. W celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa
w ust. 1, policjant w obecnoÊci kierujàcego pojazdem,
a gdy to niemo˝liwe, w obecnoÊci osoby przybranej,
pobiera ze zbiornika kontrolowanego pojazdu próbk´
paliwa w niezb´dnej iloÊci, jednak nie wi´kszej ni˝
0,5 dm3.

3. Do pobrania próbki policjant stosuje urzàdzenie
umo˝liwiajàce pobranie (zassanie) ze zbiornika pojaz-
du odpowiedniej iloÊci paliwa, a nast´pnie przelanie
(przet∏oczenie) do naczynia, w którym b´dzie poddane
próbie kwasowej, lub do pojemników, w których zosta-
nie przekazane do analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Przed ka˝dym pobraniem próbki urzàdzenie,
o którym mowa w ust. 3, policjant przep∏ukuje paliwem
pobranym ze zbiornika kontrolowanego pojazdu.

§ 2. Do zatrzymania pojazdu mechanicznego w ce-
lu przeprowadzenia kontroli rodzaju paliwa u˝ywane-
go do jego nap´du stosuje si´ odpowiednio przepisy
dotyczàce kontroli ruchu drogowego2).

§ 3. 1. Prób´ kwasowà przeprowadza si´ poprzez
dodanie odpowiedniej iloÊci próbki paliwa do naczy-
nia, w którym znajduje si´ 18% wodny roztwór kwasu
solnego, wymieszanie cieczy, a nast´pnie pozostawie-
nie mieszaniny przez okres 10 minut.

2. Oddzielenie si´ po up∏ywie okresu, o którym mo-
wa w ust. 1, warstwy o zabarwieniu od ró˝owego do
czerwonego oznacza, ˝e w kontrolowanym paliwie
znajduje si´ znacznik przeznaczony do barwienia oleju
opa∏owego, okreÊlony w przepisach dotyczàcych po-
datku akcyzowego3).

§ 4. 1. Decyzj´ o przeprowadzeniu analizy, o której
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, podejmuje policjant w przy-
padku uzasadnionego zastrze˝enia co do wyników pró-
by kwasowej albo na ˝àdanie kierujàcego pojazdem.

2. Pobrana do analizy próbka paliwa jest umiesz-
czana w dwóch jednakowych szczelnie zamykanych
pojemnikach, zabezpieczajàcych paliwo przed zmianà

jego cech charakterystycznych, oznaczonych w sposób
zapewniajàcy ustalenie pojazdu, z którego pobrano
próbk´, kierujàcego tym pojazdem, daty i miejsca po-
brania próbki i sposobu jej zabezpieczenia, oraz wy∏à-
czajàcy zmian´ ich zawartoÊci w czasie przesy∏ki.
W ka˝dym z pojemników umieszcza si´ co najmniej
200 ml paliwa.

3. Próbk´ paliwa umieszczonà w dwóch pojemni-
kach Policja dostarcza niezw∏ocznie, jednak nie póêniej
ni˝ w ciàgu 7 dni od dnia pobrania próbki, do laborato-
rium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

4. Paliwo zawarte w jednym z pojemników przezna-
cza si´ do badaƒ, natomiast paliwo znajdujàce si´
w drugim z pojemników stanowi zapas kontrolny labo-
ratorium.

§ 5. 1. Z przeprowadzonej kontroli rodzaju paliwa
u˝ywanego do nap´du pojazdu mechanicznego, z za-
strze˝eniem ust. 2, sporzàdza si´ protokó∏, którego
wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2. Je˝eli w wyniku kontroli, o której mowa w § 1
ust. 1 pkt 1, nie stwierdzono zastrze˝eƒ co do rodzaju
paliwa u˝ywanego do nap´du pojazdu mechaniczne-
go, protokó∏ sporzàdza si´ wy∏àcznie na ˝àdanie kieru-
jàcego kontrolowanym pojazdem, o czym nale˝y go
pouczyç.

3. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach,
a je˝eli zachodzi koniecznoÊç przekazania próbki do
analizy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w trzech eg-
zemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierujàcy
kontrolowanym pojazdem, drugi do∏àcza si´ do akt
sprawy, trzeci egzemplarz, je˝eli zosta∏ sporzàdzony,
do∏àcza si´ do próbki przes∏anej do laboratorium.

§ 6. Pozosta∏oÊç pobranej próbki paliwa, niewyko-
rzystanà do kontroli, przelewa si´ (przet∏acza) z powro-
tem do zbiornika pojazdu, za zgodà kierujàcego pojaz-
dem, a w przypadku braku zgody umieszcza si´ w po-
jemniku na zlewki.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na podstawie

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) § 3—5 rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu dro-
gowego (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 563 oraz z 2002 r. Nr 2, poz. 25).

3) § 4 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 27,
poz. 269, Nr 98, poz. 885 i Nr 125, poz. 1065).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 24 wrzeÊnia 2002 r. (poz. 1334)


