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1341
USTAWA
z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
opa∏owe, które nie spe∏niajà warunków okreÊlonych w odr´bnych przepisach, w szczególnoÊci wymogów w zakresie prawid∏owego
znakowania i barwienia, u˝ycia ich niezgodnie z przeznaczeniem, a tak˝e sprzeda˝y ich za
pomocà odmierzaczy paliw ciek∏ych, stawka
akcyzy wynosi:

Art. 1. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68,
poz. 623) w art. 65:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stawka akcyzy na paliwa silnikowe wynosi
2 000 z∏ od 1 000 litrów gotowego wyrobu, na
oleje opa∏owe przeznaczone na cele opa∏owe
233 z∏ od 1 000 litrów gotowego wyrobu, na
ci´˝kie oleje opa∏owe przeznaczone na cele
opa∏owe 60 z∏ od 1 000 kilogramów gotowego
wyrobu, a na gaz p∏ynny i metan u˝ywany do
nap´du pojazdów samochodowych 700 z∏ od
1 000 kilogramów gotowego wyrobu.”,

1) dla olejów opa∏owych lub olejów nap´dowych, przeznaczonych na cele opa∏owe —
2 000 z∏ od 1 000 litrów gotowego wyrobu;
2) dla ci´˝kich olejów opa∏owych przeznaczonych na cele opa∏owe — 1 800 z∏ od
1 000 kilogramów gotowego wyrobu.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku u˝ycia olejów opa∏owych lub
olejów nap´dowych, przeznaczonych na cele
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1342
USTAWA
z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o wspó∏pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwiàzanych
z cz∏onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o wspó∏pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwiàzanych z cz∏onkostwem Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz. 515
oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 89) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) informacj´ o rodzaju procedury legislacyjnej
dotyczàcej przyjmowania aktu prawnego Unii
Europejskiej okreÊlonej w przepisach Traktatu
ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà oraz
o trybie g∏osowania w Radzie Unii Europejskiej.”;
2) w art. 8 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Organ w∏aÊciwy na podstawie regulaminu Sejmu i organ w∏aÊciwy na podstawie regulaminu

Senatu mogà wyraziç opinie o stanowiskach Rady Ministrów, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia przekazania tych stanowisk.”;
3) w art. 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przed rozpatrzeniem projektu aktu prawnego w Radzie Unii Europejskiej Rada Ministrów zasi´ga opinii organu w∏aÊciwego na
podstawie regulaminu Sejmu i opinii organu w∏aÊciwego na podstawie regulaminu
Senatu, przedstawiajàc na piÊmie informacj´ o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma
zamiar zajàç podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z uwagi na organizacj´ pracy organów Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem spraw, w których

