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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiàzanych do tworzenia i utrzymywania zapasów
obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw
Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post´powania
w sytuacjach zagro˝enia bezpieczeƒstwa paliwowego
paƒstwa i zak∏óceƒ na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52,
poz. 343) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sposób prowadzenia rejestru producentów i handlowców obowiàzanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub
paliw, zwanego dalej „rejestrem”;
2) dokumenty b´dàce podstawà dokonania wpisu do
rejestru, zmiany wpisu lub wykreÊlenia z rejestru;
3) dane podlegajàce wpisowi do rejestru;
4) wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru
i o wykreÊlenie z rejestru.
§ 2. 1. Rejestr prowadzi si´ w formie ksi´gi rejestrowej i akt rejestrowych. Rejestr mo˝e byç prowadzony tak˝e w systemie teleinformatycznym.
2. Ksi´ga rejestrowa sk∏ada si´ z:

d) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa w art. 2 pkt 18 i 19
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post´powania w sytuacjach
zagro˝enia bezpieczeƒstwa paliwowego paƒstwa i zak∏óceƒ na rynku naftowym, zwanej dalej „ustawà”,
e) okreÊlenie iloÊci i rodzaju:
— ropy naftowej i paliw wprowadzanych na rynek krajowy,
— tworzonych zapasów obowiàzkowych ropy
naftowej lub paliw w danym roku kalendarzowym.
3. Akta rejestrowe sk∏adajà si´ z dokumentów b´dàcych podstawà dokonania wpisu do rejestru, zmiany jego treÊci, danych o wielkoÊci zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw, miejscach ich magazynowania, a tak˝e kopii decyzji ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki i prowadzàcego rejestr, protoko∏ów z kontroli, wezwaƒ i upomnieƒ, korespondencji
ogólnej oraz dokumentów dotyczàcych zmiany wpisu
w rejestrze lub wykreÊlenia z rejestru.
4. Dla ka˝dego producenta i handlowca wpisanych
do rejestru prowadzi si´ oddzielne akta.

1) ksi´gi ogólnej — zawierajàcej wykaz producentów
i handlowców, dat´ i podstaw´ dokonania wpisu
do rejestru, zmiany wpisu lub wykreÊlenia z rejestru oraz numery rejestrowe producentów i handlowców;

5. W przypadku wykreÊlenia producenta lub handlowca z rejestru nadany numer rejestrowy nie mo˝e
byç powtórnie wykorzystany.

2) ksiàg szczegó∏owych — zawierajàcych:

6. Akta rejestrowe nie mogà byç udost´pniane
osobom trzecim.

a) oznaczenie producenta lub handlowca oraz adres zak∏adu g∏ównego, w tym adres do korespondencji,
b) oznaczenie formy prawnej producenta i handlowca,
c) okreÊlenie przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej, wraz z numerami identyfikacji
podatkowej (NIP) i identyfikacji w krajowym rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz PESEL osoby kierujàcej,
———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

§ 3. 1. Wpis do ksi´gi i akt rejestrowych musi byç
trwa∏y i wyraêny, nie mo˝e byç wymazywany ani w inny sposób usuwany.
2. Dane zawarte w ksi´gach i aktach rejestrowych
nie mogà byç z nich usuni´te.
3. Adnotacji o sprostowaniu b∏´dów pisarskich
i rachunkowych oraz innych oczywistych omy∏ek,
w zakresie obj´tym rejestrem, dokonuje si´ w odpowiednich ksi´gach, o których mowa w § 2 ust. 2, oraz
aktach rejestrowych.
4. W przypadku koniecznoÊci sprostowania wpisu
w ksi´dze rejestrowej zamieszcza si´ w niej adnotacj´
o treÊci sprostowania i jej podstawie oraz dat´ i podpis osoby dokonujàcej sprostowania.
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§ 4. 1. Prowadzàcy rejestr mo˝e zapisywaç cz´Êç
danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy,
w teleinformatycznym systemie przetwarzania danych, pod warunkiem ˝e dane te znajdujà potwierdzenie w aktach rejestrowych.
2. Teleinformatyczny system przetwarzania danych mo˝e dodatkowo zawieraç:
1) informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 3
ustawy, prowadzone oddzielnie dla producenta
i handlowca;
2) zbiorcze dane o aktualnym stanie zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw utworzonych
przez producenta lub handlowca oraz stanie krajowych zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub
paliw;
3) zbiorcze dane o strukturze produkcji paliw i przywozu ropy naftowej i paliw, a tak˝e strukturze wywozu ropy naftowej i paliw w danym roku kalendarzowym;
4) informacje o miejscach magazynowania zapasów
obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw.
3. Dane, o których mowa w ust. 2, mogà byç usuwane po przedstawieniu ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki sprawozdania, o którym mowa
w art. 23 ust. 1 ustawy, pod warunkiem ˝e dane te zostanà zarchiwizowane na trwa∏ych noÊnikach zewn´trznych.
§ 5. 1. Dokumentami b´dàcymi podstawà dokonania wpisu do rejestru albo zmiany wpisu w rejestrze
sà:
1) wniosek producenta lub handlowca, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lub w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy;
2) aktualny wyciàg lub odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego przedsi´biorców bàdê zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) zaÊwiadczenie o nadaniu numeru REGON;
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b) umowy, o której mowa w art. 10 ustawy, lub
c) umowy, o której mowa w art. 11 ustawy.
2. Dokumentami b´dàcymi podstawà do wykreÊlenia z rejestru sà:
1) wniosek producenta lub handlowca, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy;
2) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
3) dokumenty potwierdzajàce zasadnoÊç wykreÊlenia
z rejestru w sytuacjach, o których mowa w art. 16
ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy, w szczególnoÊci:
a) oÊwiadczenie producenta lub handlowca
o trwa∏ym zaprzestaniu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej,
b) kopia decyzji o cofni´ciu zezwolenia na prowadzenie sk∏adu podatkowego,
c) kopia decyzji o cofni´ciu lub wygaÊni´ciu koncesji,
d) odpis prawomocnego orzeczenia sàdu o og∏oszeniu upad∏oÊci przedsi´biorcy.
§ 6. Wzór wniosku o:
1) dokonanie wpisu do rejestru — okreÊla za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia;
2) wykreÊlenie z rejestru — okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.
§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie rejestru producentów i przywo˝àcych, obowiàzanych do tworzenia
i utrzymywania zapasów obowiàzkowych paliw ciek∏ych (Dz. U. Nr 9, poz. 50).
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

4) kopie:
a) koncesji na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami,

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 24 kwietnia 2007 r. (poz. 548)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
Piecz´ç adresowa producenta
lub handlowca

WNIOSEK
o dokonanie wpisu do rejestru producentów i handlowców, obowiàzanych do tworzenia
i utrzymywania zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw
1. Imi´ i nazwisko lub nazwa producenta lub handlowca: ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. Forma prawna: ............................................................................................................................................................
2.1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ..................................................................................................................
2.2. Numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON): ..................................................................................................................................................................
2.3. Numer PESEL osoby kierujàcej dzia∏alnoÊcià producenta lub handlowca (o ile taki numer posiada): ..................
3. Siedziba i adres producenta lub handlowca: ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowoÊç, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu)

a) adres zak∏adu g∏ównego: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(wype∏niç wówczas, gdy adres jest inny ni˝ siedziba producenta lub handlowca)

b) adres do korespondencji (w tym osoby odpowiedzialnej za zapasy obowiàzkowe ropy naftowej lub paliw):
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(stanowisko, imi´ i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zapasy obowiàzkowe ropy naftowej lub paliw, kod pocztowy, miejscowoÊç,
ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej)

4. Przedmiot wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej: ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(wymieniç przedmiot lub przedmioty dzia∏alnoÊci gospodarczej, o których mowa w art. 2 pkt 18 i 19 ustawy)

5. Data rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej: ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(wpisaç dat´ rozpocz´cia produkcji lub przywozu ropy naftowej lub paliw obj´tych obowiàzkiem tworzenia zapasów obowiàzkowych
ropy naftowej lub paliw oraz dat´ uzyskania i numer koncesji)

6. Dane o wielkoÊci produkcji, przywozu i rodzaju paliw lub pó∏produktów rafinacji ropy naftowej lub ropy naftowej, obj´tych obowiàzkiem tworzenia zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw, planowane na dany rok (w m3) z podaniem kodów CN, PKWiU):
1) ropa naftowa: ..........................................................................................................................................................
2) oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera∏ów bitumicznych, surowe: .................................................
3) oleje lekkie do przeprowadzania procesu specyficznego: ...................................................................................
4) oleje Êrednie do przeprowadzania procesu specyficznego: ................................................................................
5) oleje ci´˝kie do przeprowadzania procesu specyficznego: ..................................................................................
6) benzyny silnikowe: .................................................................................................................................................
7) benzyny lotnicze: .....................................................................................................................................................
8) oleje nap´dowe do silników: ..................................................................................................................................
9) materia∏y p´dne do silników lotniczych na bazie nafty: ......................................................................................
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10) oleje nap´dowe pozosta∏e przeznaczone na cele opa∏owe (z wy∏àczeniem olejów do silników statków
morskich): ..............................................................................................................................................................
11) oleje opa∏owe (z wy∏àczeniem olejów do silników statków morskich): ............................................................
12) skroplone lekkie w´glowodory — propan, butan lub ich mieszaniny, stosowane jako paliwo nap´dowe
lub grzewcze: .........................................................................................................................................................
7. Dane o iloÊci, rodzaju i gatunku paliwa, pó∏produktu rafinacji ropy naftowej lub ropy naftowej, obj´tych obowiàzkiem tworzenia zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw w danym roku:
1) ropa naftowa: .........................................................................................................................................................
2) oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera∏ów bitumicznych, surowe: ..............................................
3) oleje lekkie do przeprowadzania procesu specyficznego: .................................................................................
4) oleje Êrednie do przeprowadzania procesu specyficznego: ..............................................................................
5) oleje ci´˝kie do przeprowadzania procesu specyficznego: ...............................................................................
6) benzyny silnikowe: ................................................................................................................................................
7) benzyny lotnicze: ...................................................................................................................................................
8) oleje nap´dowe do silników: ...............................................................................................................................
9) materia∏y p´dne do silników lotniczych na bazie nafty: ...................................................................................
10) oleje nap´dowe pozosta∏e przeznaczone na cele opa∏owe (z wy∏àczeniem olejów do silników statków
morskich): ..............................................................................................................................................................
11) oleje opa∏owe (z wy∏àczeniem olejów do silników statków morskich): ...........................................................
12) skroplone lekkie w´glowodory — propan, butan lub ich mieszaniny, stosowane jako paliwo nap´dowe
lub grzewcze: .........................................................................................................................................................
(wpisaç wielkoÊci nale˝nych zapasów)*

8. Miejsce magazynowania zapasów: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(pe∏na nazwa firmy, kod pocztowy, miejscowoÊç, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu oraz forma wykorzystania:
w∏asnoÊç, dzier˝awa, wynajem, us∏uga magazynowania)

Uwagi: ..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
*

Wyliczone wg wzoru: iloÊç ropy naftowej lub paliwa wymieniona w pkt 6, podzielona przez liczb´ dni w danym roku, a nast´pnie pomno˝ona przez iloÊç dni okreÊlonà w art. 71 ust. 4 ustawy oraz w przypadku LPG w art. 71 ust. 5 ustawy, ca∏oÊç
powi´kszona o 10 % na poczet zapasów niedost´pnych z przyczyn technicznych
Np. ((1.000 m3: 365) x 76 dni) x 1,1 = 229 m3.

Za∏àczniki:
1. Aktualny wyciàg lub odpis z rejestru sàdowego przedsi´biorców lub zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej (poÊwiadczona za zgodnoÊç z orygina∏em kopia).
2. ZaÊwiadczenie (poÊwiadczona za zgodnoÊç z orygina∏em kopia) o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON.
3. Kopia koncesji na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami.
4. Kopia umowy magazynowania, o której mowa w art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post´powania w sytuacjach
zagro˝enia bezpieczeƒstwa paliwowego paƒstwa i zak∏óceƒ na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343).
Sporzàdzi∏:
................................................
................................................
(imi´ i nazwisko, nr telefonu)

.....................................................
(podpis i piecz´ç
kierujàcego przedsi´biorstwem)
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
Piecz´ç adresowa producenta
lub handlowca

WNIOSEK
o wykreÊlenie wpisu z rejestru producentów i handlowców, obowiàzanych do tworzenia
i utrzymywania zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw
1. Imi´ i nazwisko lub nazwa producenta lub handlowca: .........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. Forma prawna: ...........................................................................................................................................................
2.1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ...................................................................................................................
2.2. Numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON):
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2.3. Numer PESEL osoby kierujàcej dzia∏alnoÊcià producenta lub handlowca (o ile taki numer posiada):
....................................................................................................................................................................................
3. Numer nadany przez prowadzàcego rejestr: ...........................................................................................................
4. Siedziba i adres producenta lub handlowca: ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowoÊç, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu)

a) adres zak∏adu g∏ównego: .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(wype∏niç wówczas, gdy adres jest inny ni˝ siedziba producenta/handlowca)

b) adres do korespondencji: .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowoÊç, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu)

5. TreÊç wniosku:
Wnosz´ o .........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
6. Uzasadnienie:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(wyszczególniç podstawy prawne (inne okolicznoÊci) uzasadniajàce wykreÊlenie wpisu z rejestru)

Za∏àczniki:
1. Aktualny wyciàg lub odpis z rejestru sàdowego przedsi´biorców lub zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej (poÊwiadczona za zgodnoÊç z orygina∏em kopia).
2. ZaÊwiadczenie (poÊwiadczona za zgodnoÊç z orygina∏em kopia) o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON.
3. Dokumenty oraz inne dowody potwierdzajàce zasadnoÊç wniosku, w szczególnoÊci dotyczàce cofni´cia koncesji na obrót paliwami ciek∏ymi (OPC) lub wytwarzanie paliw ciek∏ych (WPC), zezwolenia na prowadzenie
sk∏adu podatkowego, zezwolenia na nabywanie wyrobów zharmonizowanych, upad∏oÊci przedsi´biorcy itp.
(poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie).
Sporzàdzi∏:
................................................
................................................
(imi´ i nazwisko, nr telefonu)

.....................................................
(podpis i piecz´ç
kierujàcego przedsi´biorstwem)

