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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 24 kwietnia 2007 r.

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 nafto-
wych 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) szczegó∏owy sposób:
a) tworzenia i utrzymywania zapasów obowiàzko-

wych ropy naftowej lub paliw przez handlow-

ców i producentów oraz ustalania ich iloÊci,
w tym równie˝ przez producentów paliw wy-
twarzajàcych te paliwa poprzez procesy miesza-
nia paliw lub komponentów,

b) tworzenia i utrzymywania zapasów obowiàzko-
wych gazu p∏ynnego (LPG) przez producentów
i handlowców oraz ustalania ich iloÊci utrzymy-
wanych w postaci benzyn silnikowych,

c) ustalania i tworzenia zapasów obowiàzkowych
ropy naftowej lub paliw przez producentów
i handlowców w przypadku zakoƒczenia, za-
wieszenia lub zmiany zakresu dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w zakresie wytwarzania, przetwa-
rzania lub przywozu paliw, lub w zakresie przy-
wozu ropy naftowej w danym roku kalendarzo-
wym;

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).



2) procentowy udzia∏ zapasów obowiàzkowych ropy
naftowej lub paliw tworzonych w zakresie poszcze-
gólnych grup paliw ciek∏ych, które mogà byç
utrzymywane w postaci ropy naftowej;

3) rodzaje dokumentów potwierdzajàcych wy∏àcze-
nia z obowiàzku tworzenia zapasów obowiàzko-
wych ropy naftowej lub paliw;

4) sytuacje, w których producent i handlowiec mogà
wystàpiç do ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki o zezwolenie na czasowà zamian´ utrzymy-
wania zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub
paliw tworzonych w zakresie paliw ciek∏ych w gru-
pach innych ni˝ by∏y tworzone;

5) sytuacje, w których producent i handlowiec mogà
wystàpiç do ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki o zezwolenie na czasowe niepowi´kszanie za-
pasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw.

§ 2. 1. Producenci i handlowcy tworzà zapasy obo-
wiàzkowe ropy naftowej lub paliw, zwane dalej „zapa-
sami”, ustalajàc ich iloÊç na dany rok kalendarzowy na
podstawie wielkoÊci produkcji paliw lub przywozu pa-
liw i ropy naftowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w poprzednim roku kalendarzowym, z zastrze-
˝eniem ust. 2— 8:

1) w przypadku ropy naftowej — minimalnà wielkoÊç
zapasów oblicza si´ wed∏ug wzoru:

 P – G – O ZOr = —————— x H   x W R 

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
ZOr — minimalnà wielkoÊç zapasów obowiàzko-

wych ropy naftowej, wyra˝onà w jednost-
kach wagowych;

P — wielkoÊç przywozu ropy naftowej wyra˝onà
w jednostkach wagowych;

G — iloÊç ropy naftowej, wykorzystanej do pro-
dukcji paliw ciek∏ych, biopaliw ciek∏ych
oraz gazu p∏ynnego (LPG), wyra˝onà w jed-
nostkach wagowych; 

O — uprawnione odliczenia, o których mowa
w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o zapasach ropy naftowej, produk-
tów naftowych i gazu ziemnego oraz zasa-
dach post´powania w sytuacjach zagro˝e-
nia bezpieczeƒstwa paliwowego paƒstwa
i zak∏óceƒ na rynku naftowym, zwanej dalej
„ustawà”, wyra˝one w jednostkach wago-
wych;

R — liczb´ dni w danym roku kalendarzowym;
H — wielkoÊç zapasów wyra˝onà w dniach Êred-

niego dziennego przywozu ropy naftowej,
zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy;

W — wspó∏czynnik Êredniego poziomu zapasów
tworzonych przez producentów i handlow-
ców na poczet zapasów niedost´pnych
z przyczyn technicznych i ubytków podczas
przemieszczania zapasów; wspó∏czynnik
ten ustala si´ na poziomie 1,1;

2) iloÊç ropy naftowej, oznaczonej symbolem „G”,
o której mowa w pkt 1, oblicza si´ wed∏ug wzoru:

G = P x U

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

P — wielkoÊç przywozu ropy naftowej, wyra˝onà
w jednostkach wagowych;

U — wspó∏czynnik uzysku paliw nale˝àcych do
grup produktów, o których mowa w art. 5
ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, z przerobionej przez
poszczególnych producentów w roku po-
przednim ropy naftowej;

3) w przypadku paliw — minimalnà wielkoÊç zapa-
sów oblicza si´ wed∏ug wzoru:

 P – O ZOp = ———— x H   x W R 

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

ZOp — minimalnà wielkoÊç zapasów paliw, wyra˝o-
nà w jednostkach obj´toÊciowych, w tempe-
raturze referencyjnej 15 °C (288 °K);

P — wielkoÊç produkcji i przywozu paliw, o któ-
rych mowa w rozporzàdzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego wykazu surow-
ców oraz produktów naftowych obj´tych
systemem zapasów interwencyjnych
(Dz. U. Nr 81, poz. 546), wyra˝onà w jed-
nostkach obj´toÊciowych, w temperaturze
referencyjnej 15 °C (288 °K);

O — uprawnione odliczenia, o których mowa
w art. 5 ust. 6 ustawy, wyra˝one w jednost-
kach obj´toÊciowych, w temperaturze refe-
rencyjnej 15 °C (288 °K); 

R — liczb´ dni w danym roku kalendarzowym;

H — wielkoÊç zapasów, wyra˝onà w dniach
Êredniej dziennej produkcji lub przywozu
paliw, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy; 

W — wspó∏czynnik Êredniego poziomu zapasów
tworzonych przez producentów i handlow-
ców na poczet zapasów niedost´pnych
z przyczyn technicznych i ubytków podczas
przemieszczania zapasów; wspó∏czynnik
ten ustala si´ na poziomie 1,1.

2. Producent dokonuje obliczeƒ wymaganej iloÊci
zapasów obowiàzkowych ropy naftowej, stosujàc we
wzorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w∏asne wspó∏-
czynniki uzysku paliw z roku poprzedniego.

3. Handlowiec przywo˝àcy rop´ naftowà na rzecz
producenta dokonuje obliczeƒ wymaganej iloÊci zapa-
sów obowiàzkowych ropy naftowej, stosujàc we wzo-
rze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wspó∏czynniki uzy-
sku paliw producenta, na rzecz którego dokonuje przy-
wozu ropy naftowej, z roku poprzedniego.
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4. Producent przekazuje niezw∏ocznie pisemne
oÊwiadczenie o poziomie wspó∏czynnika uzysku paliw
z roku poprzedniego handlowcom przywo˝àcym rop´
naftowà na jego rzecz.

5. Do wielkoÊci produkcji, o której mowa w ust. 1,
wlicza si´ paliwa silnikowe i oleje opa∏owe wytworzo-
ne w drodze mieszania paliw lub komponentów pali-
wowych.

6. Do wielkoÊci produkcji, o której mowa w ust. 1,
nie wlicza si´ iloÊci paliw lub pó∏produktów, sprowa-
dzonych przez producenta w ramach przywozu i wy-
korzystanych przez tego producenta w procesie wy-
twarzania paliw, o których mowa w rozporzàdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w spra-
wie szczegó∏owego wykazu surowców oraz produk-
tów naftowych obj´tych systemem zapasów inter-
wencyjnych, o ile producent ten odr´bnie uwzgl´dni∏
sprowadzone iloÊci paliw lub pó∏produktów w wyli-
czeniach, o których mowa w ust. 1.

7. WielkoÊcià importu lub eksportu jest iloÊç pali-
wa i ropy naftowej okreÊlona w zg∏oszeniach celnych,
o których mowa w przepisach celnych.

8. WielkoÊcià przywozu lub wywozu jest iloÊç
ropy naftowej i paliw okreÊlona w dokumentach do-
tyczàcych przemieszczania lub ewidencjonowania
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, okreÊlona
w przepisach o podatku akcyzowym, a w szczególno-
Êci:

1) administracyjnym dokumencie towarzyszàcym;

2) uproszczonym dokumencie towarzyszàcym;

3) dokumencie handlowym;

4) fakturze;

5) deklaracji dla podatku akcyzowego (AKC-3);

6) informacji o podatku akcyzowym od paliw silniko-
wych (AKC-3/D) oraz informacji o podatku akcyzo-
wym od olejów opa∏owych (AKC-3/I);

7) deklaracji uproszczonej nabycia wewnàtrzwspól-
notowego (AKC-U);

8) ewidencji administracyjnych dokumentów towa-
rzyszàcych;

9) ewidencji wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych.

§ 3. 1. Producent wytwarzajàcy paliwa ciek∏e po-
przez procesy mieszania tych paliw tworzy zapasy
w iloÊciach, dla których podstaw´ naliczenia stanowi
suma wielkoÊci przywozu paliwa lub pó∏produktów
oraz wielkoÊci dodatków zu˝ytych w procesie uszla-
chetniania i mieszania, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Producent wytwarzajàcy paliwa poprzez przerób
ropy naftowej, b´dàcy równoczeÊnie handlowcem,
tworzy zapasy w postaci:

1) ropy naftowej — od iloÊci sprowadzonej ropy naf-
towej, pomniejszonej o mas´ frakcji wykorzysta-
nych jako surowiec do produkcji paliw, zgodnie
z w∏asnym wspó∏czynnikiem uzysku paliw;

2) paliw — od iloÊci paliw wyprodukowanych z ropy
naftowej sprowadzonej w ramach przywozu oraz
od iloÊci paliw sprowadzonych w ramach przywo-
zu — w iloÊciach obliczonych zgodnie z wzorami,
o których mowa w § 2 ust. 1 i 2. 

3. Producent paliw, wytwarzajàcy je poprzez pro-
cesy mieszania paliw lub ich komponentów, od któ-
rych poprzedni krajowy producent lub handlowiec
tworzy zapasy, tworzà zapasy, dla których podstawà
naliczenia jest ró˝nica mi´dzy iloÊcià produktu koƒco-
wego i tej iloÊci paliw, od której zapasy ju˝ tworzy po-
przedni producent lub handlowiec.

4. Podstawà naliczenia zapasów, o których mowa
w ust. 3, jest oÊwiadczenie producenta lub handlowca
przekazane producentowi, który przeznacza nabyte
paliwa lub ich komponenty do dalszego przerobu. 

5. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera
w szczególnoÊci:

1) nazw´ i adres producenta lub handlowca;

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urz´do-
wym podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
i numer identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy pa-
liwa ciek∏ego;

3) iloÊç odsprzedanej ropy naftowej lub paliw, od któ-
rej producent lub handlowiec dokonujàcy od-
sprzeda˝y paliw utworzy zapasy;

4) zobowiàzanie do utworzenia zapasów od iloÊci pa-
liw lub komponentów odsprzedanych w celu dal-
szego ich przerobu.

§ 4. 1. Producenci i handlowcy tworzà zapasy obo-
wiàzkowe gazu p∏ynnego (LPG), ustalajàc ich iloÊç na
dany rok kalendarzowy na podstawie wielkoÊci pro-
dukcji gazu p∏ynnego (LPG) lub jego przywozu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim roku
kalendarzowym;

w przypadku gazu p∏ynnego (LPG) — minimalnà wiel-
koÊç zapasów obowiàzkowych gazu p∏ynnego (LPG)
oblicza si´ wed∏ug wzoru:

 P – O ZOLPG = ———— x H   x W R 

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

ZOLPG — minimalnà wielkoÊç zapasów obowiàzko-
wych gazu p∏ynnego (LPG), wyra˝onà w jed-
nostkach wagowych;
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P — wielkoÊç produkcji i przywozu gazu p∏ynne-
go (LPG), o którym mowa w rozporzàdze-
niu Ministra Gospodarki z dnia 24 kwiet-
nia 2007 r. w sprawie szczegó∏owego wy-
kazu surowców oraz produktów naftowych
obj´tych systemem zapasów interwen-
cyjnych, wyra˝onà w jednostkach wago-
wych;

O — uprawnione odliczenia, o których mowa
w art. 5 ust. 6 ustawy, wyra˝one w jednost-
kach wagowych;

R — liczb´ dni w danym roku kalendarzowym;

H — wielkoÊç zapasów obowiàzkowych gazu
p∏ynnego (LPG), wyra˝onà w dniach Êred-
niej dziennej produkcji lub przywozu gazu
p∏ynnego (LPG), zgodnie z art. 71 ust. 5 usta-
wy; 

W — wspó∏czynnik Êredniego poziomu zapasów
tworzonych przez producentów i handlow-
ców na poczet zapasów niedost´pnych
z przyczyn technicznych i ubytków podczas
przemieszczania zapasów; wspó∏czynnik ten
ustala si´ na poziomie 1,1.

2. Przepisy § 2 ust. 7 i 8 stosuje si´ odpowiednio
do zapasów obowiàzkowych gazu p∏ynnego (LPG). 

§ 5. 1. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç tworzenia i utrzy-
mywania zapasów obowiàzkowych gazu p∏ynnego
(LPG) w postaci benzyn silnikowych, dokonujàc
przeliczenia wymaganej wielkoÊci zapasów obowiàz-
kowych gazu p∏ynnego (LPG) na benzyn´, wed∏ug
wzoru:

PLPG × QLPGPb = —————— 
Qb

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Pb — minimalnà wymaganà wielkoÊç zapasów
obowiàzkowych gazu p∏ynnego (LPG) utrzy-
mywanà w postaci benzyny, wyra˝onà w jed-
nostkach wagowych;

PLPG — wielkoÊç zapasów obowiàzkowych gazu p∏yn-
nego (LPG), obliczonà zgodnie z § 4 ust. 1,
wyra˝onà w jednostkach wagowych; 

Qb — Êrednià wartoÊç opa∏owà benzyn wynoszàcà
29 MJ/litr;

QLPG — Êrednià wartoÊç opa∏owà gazu p∏ynnego
(LPG) wynoszàcà 19,90 MJ/litr.

2. Obliczonà wielkoÊç zapasów obowiàzkowych
gazu p∏ynnego (LPG) utrzymywanà w postaci benzy-
ny, wyra˝onà w jednostkach wagowych, nale˝y przeli-
czyç na jednostki obj´toÊciowe, w temperaturze refe-
rencyjnej 15 °C (288 °K).

§ 6. Producent i handlowiec w przypadku:

1) zakoƒczenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
wytwarzania, przetwarzania lub przywozu paliw
lub w zakresie przywozu ropy naftowej, w danym
roku kalendarzowym utrzymujà wymaganà iloÊç
zapasów do dnia wykreÊlenia z rejestru producen-
tów i handlowców;

2) zawieszenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
wytwarzania, przetwarzania lub przywozu paliw
lub w zakresie przywozu ropy naftowej, w danym
roku kalendarzowym utrzymujà wymaganà iloÊç
zapasów;

3) zmiany zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania, przetwarzania lub przywozu pa-
liw lub w zakresie przywozu ropy naftowej, pole-
gajàcej na rozpocz´ciu wprowadzania na rynek
krajowy w danym roku kalendarzowym nowych
rodzajów paliw obj´tych obowiàzkiem tworzenia
zapasów — tworzà i powi´kszajà zapasy w sposób
okreÊlony w § 13 ust. 1 pkt 3.

§ 7. 1. Procentowy udzia∏ zapasów poszczególnych
grup paliw ciek∏ych, które mogà byç utrzymywane
w postaci ropy naftowej i pó∏produktów jej rafinacji,
nie mo˝e przekraczaç:

1) dla paliw, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2
lit. a i b ustawy, od dnia:

a) 1 stycznia 2007 r. — 55 % ca∏kowitej iloÊci zapa-
sów tych paliw,

b) 1 stycznia 2011 r. — 50 % ca∏kowitej iloÊci zapa-
sów tych paliw;

2) dla paliw, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. c
ustawy, od dnia:

a) 1 stycznia 2007 r. — 80 % ca∏kowitej iloÊci zapa-
sów tych paliw,

b) 1 stycznia 2008 r. — 75 % ca∏kowitej iloÊci zapa-
sów tych paliw.

2. Pó∏produkty rafinacji ropy naftowej przeznaczo-
ne do wytworzenia produktów gotowych, o których
mowa w rozporzàdzeniu wymienionym w § 2 ust. 1
pkt 3, znajdujàce si´ w koƒcowym etapie procesu pro-
dukcyjnego, przed procesem uszlachetniania, kompo-
nowania, barwienia i znakowania, zalicza si´ do pro-
duktów gotowych.

§ 8. 1. Dokumentem potwierdzajàcym wy∏à-
czenia, o których mowa w art. 5 ust. 6 pkt 5 ustawy,
jest oÊwiadczenie z∏o˝one przez nabywc´ na doku-
mencie dostawy (kwicie bunkrowym), z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
stanowiç dokument potwierdzajàcy wy∏àczenie z obo-
wiàzku tworzenia zapasów od produkcji i przywozu
paliw przeznaczonych do nap´du statków morskich
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tylko wtedy, gdy zawiera co najmniej nast´pujàce in-
formacje:

1) nazw´ i adres dostawcy paliwa; 

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urz´do-
wym podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
i numer identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy pa-
liwa ciek∏ego;

3) dat´ dostawy paliwa; 

4) miejsce dostawy paliwa;

5) nazw´ zaopatrywanej jednostki p∏ywajàcej, jej nu-
mer nadany przez Mi´dzynarodowà Organizacj´
Morskà (numer IMO) oraz bander´;

6) dane identyfikacyjne Êrodka transportu, którym
dokonano dostawy paliw;

7) rodzaj i iloÊç dostarczanego paliwa;

8) podpis osoby dostarczajàcej paliwo w imieniu do-
stawcy;

9) podpis osoby przyjmujàcej paliwo w imieniu pod-
miotu posiadajàcego jednostk´ p∏ywajàcà.

§ 9. Zapasy mogà byç tworzone i utrzymywane za-
miennie w grupach paliw, o których mowa w § 3 pkt 3
rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 kwiet-
nia 2007 r. w sprawie szczegó∏owego wykazu surow-
ców oraz produktów naftowych obj´tych systemem
zapasów interwencyjnych.

§ 10. Producenci i handlowcy tworzà i utrzymujà
zapasy w miejscach gwarantujàcych ich dost´pnoÊç
w przypadku interwencyjnego ich uwalniania.

§ 11. 1. Producent i handlowiec obowiàzani do
tworzenia zapasów mogà wystàpiç z wnioskiem do
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki o zezwole-
nie na zamian´ utrzymywanych zapasów w grupach
produktów innych ni˝ by∏y tworzone, w przypadku:

1) trwa∏ego zaprzestania produkcji lub przywozu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednego z pa-
liw obj´tych obowiàzkiem tworzenia zapasów,
w roku, w którym zaprzesta∏ produkcji lub przywo-
zu tych paliw, oraz w roku kalendarzowym nast´-
pujàcym po tym roku;

2) nieprzewidzianych zdarzeƒ losowych uniemo˝li-
wiajàcych producentowi lub przywo˝àcemu utrzy-
mywanie zapasów w grupach, zgodnie ze struktu-
rà produkcji lub przywozu paliw, jakie dany produ-
cent lub handlowiec zrealizowa∏ w roku poprzed-
nim.

2. Czasowa zamiana utrzymywanych zapasów,
o której mowa w ust. 1, mo˝e dotyczyç wy∏àcznie za-
pasów tworzonych z paliw, o których mowa w rozpo-
rzàdzeniu wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 3. 

§ 12. Producent i handlowiec obowiàzani do two-
rzenia zapasów mogà wystàpiç z wnioskiem do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki o zezwolenie na
czasowe niepowi´kszanie zapasów, w przypadku wy-
stàpienia:

1) u producenta awarii instalacji uniemo˝liwiajàcej
przerób ropy naftowej przez okres nie krótszy ni˝
10 dni; 

2) zdarzeƒ losowych lub innych nieprzewidzianych
okolicznoÊci, uniemo˝liwiajàcych wype∏nienie
obowiàzku;

3) braków ropy naftowej i paliw na Êwiatowym rynku
naftowym, które uniemo˝liwiajà wype∏nienie obo-
wiàzku tworzenia zapasów.

§ 13. 1. Producenci i handlowcy:

1) dostosowujà do dnia 30 czerwca ka˝dego roku
iloÊç utrzymywanych zapasów do poziomu wyni-
kajàcego z obliczeƒ wykonywanych zgodnie z § 2
oraz liczby dni obowiàzujàcych na koniec roku po-
przedniego, z zastrze˝eniem ust. 2;

2) powi´kszajà corocznie zapasy do wielkoÊci wyma-
ganych na koniec ka˝dego roku, zgodnie z harmo-
nogramem, o którym mowa w art. 71 ust. 4 i 5
ustawy, poprzez ich systematyczne powi´kszanie
w okresach kwartalnych, odpowiadajàce co naj-
mniej 1/4 wymaganego przyrostu na dany rok;

3) w pierwszym roku wykonywania dzia∏alnoÊci go-
spodarczej tworzà zapasy w okresach kwartalnych
wed∏ug zadeklarowanych iloÊci, z tym ˝e zapasy za
dany kwarta∏ nie mogà byç mniejsze ni˝ wynika∏o-
by to z faktycznej iloÊci ropy naftowej lub paliw
wprowadzonych na rynek krajowy w danym kwar-
tale.

2. WielkoÊç zapasów utworzonych na koniec roku
poprzedniego, w nast´pnym roku kalendarzowym,
mo˝e byç pomniejszona w procesie dostosowania,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, tylko w przypadku, gdy
pomniejszenie zapasów wynika z obliczeƒ dokona-
nych zgodnie z § 2 oraz nie narusza sposobu powi´k-
szania zapasów, okreÊlonych w ust. 1 pkt 2.

3. Przepisów ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do powi´k-
szania zapasów obowiàzkowych gazu p∏ynnego (LPG)
w okresach kwartalnych w 2007 r. 

§ 14. Traci moc rozporzàdzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie szczegó-
∏owego sposobu tworzenia i ustalania iloÊci zapasów
obowiàzkowych paliw ciek∏ych (Dz. U. Nr 92, poz. 642
oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 128).

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
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