
Projekt z dnia 8 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ENERGII 1)

z dnia ………………………………

 w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego 

oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania 

pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym 

Na podstawie art. 41 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356) zarządza się, co następuje:

 § 1. Do oznakowania miejsc tankowania oraz formułowania i udostępniania informacji o 

możliwości tankowania pojazdów samochodowych skroplonym gazem węglowodorowym 

LPG, skroplonym gazem ziemnym LNG, sprężonym gazem ziemnym CNG i wodorem, stosuje 

się wytyczne zawarte w normie PN-EN 16942.

§ 2. 1. Do oznakowania miejsc ładowania oraz formułowania i udostępniania informacji o 

możliwości ładowania pojazdów samochodowych energią elektryczną stosuje się identyfikator, 

w kształcie elipsy o szerokości minimum 30 mm, grubości linii wewnętrznej 3,2 punktu, w 

środku której zamieszcza się symbol „EV” w kolorze czarnym na białym tle wewnętrznym.

2. Rozmiar czcionki symbolu dopasowuje się do wielkości kształtu, przy czym powinna 

ona wynosić minimum 11 punktów.

3. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w widocznym miejscu: 

1)  w punkcie sprzedaży pojazdów samochodowych oraz w instrukcji obsługi pojazdu  

samochodowego;

2) na stacji ładowania oraz w punkcie ładowania celem oznaczenia miejsca ładowania; 

3) w pobliżu gniazda lub wtyczki pojazdu samochodowego.

4. Wzór identyfikatora, o którym mowa w  ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Energii (Dz. U. poz. 2314).
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§ 3. W zakresie oznakowania dystrybutorów do biopaliw ciekłych stosuje się przepisy 

wydane na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

§ 2, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Anna Kowalik
Dyrektor Biura Prawnego, Ministerstwo Energii
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