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1211
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu tworzenia i utrzymywania
zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich iloÊci
Na podstawie art. 8 ust. 3 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, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich iloÊci
(Dz. U. Nr 81, poz. 547) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 2:
a) uchyla si´ ust. 7,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. WielkoÊcià przywozu lub wywozu jest iloÊç
ropy naftowej lub paliw okreÊlona w zg∏oszeniach celnych oraz w dokumentach dotyczàcych przemieszczania lub dokumentach
dotyczàcych ewidencjonowania wyrobów
akcyzowych, okreÊlonych w przepisach
o podatku akcyzowym, w szczególnoÊci:
1) administracyjnym dokumencie towarzyszàcym;
2) uproszczonym dokumencie towarzyszàcym;
3) dokumencie handlowym;
4) fakturze;
5) deklaracji:
a) dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4 zh),
b) dla podatku akcyzowego od paliw
silnikowych, z wy∏àczeniem gazu
(AKC-4/D),
c) dla podatku akcyzowego od paliw opa∏owych (AKC-4/I),
d) uproszczonej nabycia wewnàtrzwspólnotowego (AKC-U);
6) ewidencji:
a) administracyjnych dokumentów towarzyszàcych,
b) wyrobów akcyzowych.”;
———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis § 2 ust. 8 stosuje si´ odpowiednio do
zapasów obowiàzkowych gazu p∏ynnego
(LPG).”;
3) w § 5 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dokonujàc przeliczenia wymaganej wielkoÊci
zapasów obowiàzkowych gazu p∏ynnego na
benzyny silnikowe, o którym mowa w ust. 2,
nale˝y do benzyn silnikowych stosowaç procentowy udzia∏, o którym mowa w § 7 ust. 1.”;
4) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zmiany zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub
przywozu paliw lub w zakresie przywozu ropy
naftowej, polegajàcej na rozpocz´ciu wprowadzania na rynek krajowy w danym roku kalendarzowym paliw obj´tych obowiàzkiem tworzenia zapasów, oznaczonych odr´bnymi kodami CN lub PKWiU, niewprowadzanych na
rynek krajowy przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym — tworzà i powi´kszajà zapasy w sposób okreÊlony
w § 13 ust. 1 pkt 3.”;
5) w § 7 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Producenci i handlowcy, obliczajàc iloÊci ropy
naftowej utrzymywanej zamiennie za paliwa,
mogà stosowaç maksymalne wspó∏czynniki
uzysku paliw mo˝liwe do uzyskania w instalacji producenta gwarantujàcego przerób zamiennie utrzymywanej ropy naftowej na paliwa, potwierdzone danymi technologicznymi
dla danej instalacji uzyskanymi w roku poprzednim, z zastrze˝eniem, ˝e ∏àczna suma
wspó∏czynników uzysków dla poszczególnych
paliw nie mo˝e przekraczaç 100 %.
4. Producenci i handlowcy aktualizujà maksymalne wspó∏czynniki uzysku paliw oraz niezw∏ocznie dokonujà korekty iloÊci zapasów ropy naftowej utrzymywanej zamiennie za paliwa, nie póêniej ni˝ do dnia 1 marca ka˝dego
roku.”;
6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Dokumentami potwierdzajàcymi wy∏àczenia, o których mowa w art. 5 ust. 6
pkt 5 ustawy, sà oÊwiadczenia z∏o˝one
przez:
1) nabywc´ na dokumencie dostawy (kwicie bunkrowym), z zastrze˝eniem ust. 2;
2) dostawc´ zaopatrujàcego bezpoÊrednio
statki morskie w paliwo przeznaczone
na bunkrowanie tych statków sprzedawcy tego paliwa, z zastrze˝eniem
ust. 4.
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2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, mo˝e stanowiç podstaw´ do wy∏àczenia z obowiàzku tworzenia zapasów od
produkcji i przywozu paliw przeznaczonych do nap´du statków morskich tylko
wtedy, gdy zawiera co najmniej informacje o:
1) nazwie i adresie dostawcy paliwa;
2) numerze identyfikacyjnym w krajowym
rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i numerze identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy paliwa ciek∏ego;
3) dacie dostawy paliwa;
4) miejscu dostawy paliwa;
5) nazwie zaopatrywanej jednostki p∏ywajàcej, jej numerze nadanym przez Mi´dzynarodowà Organizacj´ Morskà (numer IMO) oraz banderze;
6) danych identyfikacyjnych Êrodka transportu, którym dokonano dostawy paliw;
7) rodzaju i iloÊci dostarczanego paliwa.

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Producent i handlowiec obowiàzani do tworzenia zapasów mogà wystàpiç z wnioskiem
do ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
o zezwolenie na zamian´ utrzymywanych zapasów lub zapasów przewidzianych do utworzenia w grupach produktów innych ni˝ by∏y
tworzone, w przypadku:
1) trwa∏ego zaprzestania produkcji lub przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednego z paliw obj´tych obowiàzkiem
tworzenia zapasów w roku, w którym zaprzesta∏ produkcji lub przywozu tych paliw,
oraz w roku kalendarzowym nast´pujàcym
po tym roku;
2) katastrofy naturalnej w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie
kl´ski ˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558,
z póên. zm.2)), której skutki uniemo˝liwiajà
producentowi lub handlowcowi utrzymywanie zapasów w grupach, zgodnie ze
strukturà produkcji lub przywozu paliw, jakie dany producent lub handlowiec zrealizowa∏ w roku poprzednim;

3. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, powinno zawieraç tak˝e podpis osoby:
1) dostarczajàcej paliwo w imieniu dostawcy;
2) przyjmujàcej paliwo w imieniu podmiotu posiadajàcego jednostk´ p∏ywajàcà.
4. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, mo˝e stanowiç podstaw´ do wy∏àczenia z obowiàzku tworzenia zapasów od
produkcji i przywozu paliw przeznaczonych do nap´du statków morskich tylko
wtedy, gdy zawiera co najmniej informacje o:
1) nazwie i adresie dostawcy paliwa;
2) numerze identyfikacyjnym w krajowym
rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i numerze identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy paliwa ciek∏ego;
3) nazwie i adresie sprzedawcy paliwa;
4) numerze identyfikacyjnym w krajowym
rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i numerze identyfikacji podatkowej (NIP)
sprzedawcy paliwa ciek∏ego;
5) rodzaju i iloÊci zakupionego paliwa
w okresie, którego dotyczy oÊwiadczenie;
6) wykazie numerów i dat wystawienia
dokumentów (kwitów bunkrowych) dostawy paliwa na statek potwierdzajàcych, ˝e zakupione paliwo zosta∏o przeznaczone do bunkrowania statków.
5. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, powinno zawieraç tak˝e podpis osoby dostarczajàcej paliwo w imieniu dostawcy. OÊwiadczenie to, za poprzedni rok
kalendarzowy, nale˝y sk∏adaç do dnia 1 lutego nast´pnego roku.”;
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3) awarii instalacji s∏u˝àcej do przerobu, przesy∏ania lub magazynowania ropy naftowej
lub produktów naftowych przez okres nie
krótszy ni˝ 10 dni, uniemo˝liwiajàcej producentowi lub handlowcowi utrzymywanie zapasów w grupach, zgodnie ze strukturà produkcji lub przywozu paliw, jakie dany producent lub handlowiec zrealizowa∏ w roku
poprzednim;
4) czasowego ograniczenia dost´pu do pojemnoÊci magazynowych na paliwo, którego
zamienne utrzymywanie jest przedmiotem
wniosku producenta lub handlowca, udokumentowanego korespondencjà handlowà
z podmiotami Êwiadczàcymi us∏ugi magazynowania ropy naftowej lub paliw;
5) ograniczenia produkcji lub przywozu paliwa, którego zamienne utrzymywanie jest
przedmiotem wniosku producenta lub handlowca, w danym roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o minimum 75 %;
6) udokumentowanej koniecznoÊci przeprowadzenia przeglàdu technicznego zbiornika
lub rotacji paliw.”;
8) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Producent i handlowiec obowiàzani do tworzenia zapasów mogà wystàpiç z wnioskiem do ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki o zezwolenie na czasowe niepowi´kszanie zapasów, w przypadku wystàpienia:
1) awarii instalacji s∏u˝àcej do przerobu,
przesy∏u lub magazynowania ropy nafto———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191,
poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11,
poz. 59.
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wej lub produktów naftowych przez
okres nie krótszy ni˝ 10 dni, uniemo˝liwiajàcej producentowi lub handlowcowi
powi´kszanie zapasów;
2) katastrofy naturalnej w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2,
której skutki czasowo uniemo˝liwiajà
producentowi lub handlowcowi powi´kszenie zapasów do wymaganych dla nich
iloÊci.”;
9) w § 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w pierwszym roku wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej tworzà zapasy w okresach miesi´cznych wed∏ug zadeklarowanych iloÊci, po-
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przez ich systematyczne powi´kszanie w okresach miesi´cznych, odpowiadajàce co najmniej 1/12 wymaganego przyrostu, z tym ˝e
zapasy za dany miesiàc nie mogà byç mniejsze ni˝ wynika∏oby to z faktycznej iloÊci ropy
naftowej lub paliw wprowadzonych na rynek
krajowy w danym miesiàcu.”.
§ 2. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: W. Pawlak

