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Na podstawie art. 3 ust. 5 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, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy wykaz
surowców oraz produktów naftowych:

1) uwzgl´dnianych podczas ustalania iloÊci zapasów
interwencyjnych:

a) zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub pa-
liw,

b) zapasów paƒstwowych ropy naftowej i produk-
tów naftowych;

2) w których tworzy si´ zapasy obowiàzkowe ropy
naftowej lub paliw.

§ 2. 1. Podczas ustalania wymaganej iloÊci zapa-
sów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw uwzgl´d-
nia si´ nast´pujàce surowce oraz produkty naftowe
oznaczone kodami CN i symbolami PKWiU:

1) ropa naftowa — oleje ropy naftowej i oleje otrzy-
mywane z minera∏ów bitumicznych, surowe:

2709 00 06.10.10.0

2) oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera-
∏ów bitumicznych, inne ni˝ surowe:

a) oleje lekkie do przeprowadzania procesu specy-
ficznego:

2710 11 11 19.20.23.0

b) oleje Êrednie do przeprowadzania procesu spe-
cyficznego:

2710 19 11 19.20.27.0

c) oleje ci´˝kie do przeprowadzania procesu spe-
cyficznego lub przemiany chemicznej w innym
procesie:

2710 19 31 19.20.26.0

2710 19 35 19.20.26.0

2710 19 51 19.20.28.0

2710 19 55 19.20.28.0

3) paliwa ciek∏e i biopaliwa ciek∏e:

a) grupa benzyn silnikowych i materia∏ów p´d-
nych do silników lotniczych:

2710 11 31 19.20.21.0

2710 11 41 19.20.21.0

2710 11 45 19.20.21.0

2710 11 49 19.20.21.0

2710 11 70 19.20.22.0

b) grupa olejów nap´dowych do silników i mate-
ria∏ów p´dnych do silników lotniczych na bazie
nafty oraz oleje nap´dowe pozosta∏e z wy∏àcze-
niem znakowanych i barwionych na podstawie
odr´bnych przepisów olejów do silników stat-
ków morskich:

2710 19 21 19.20.25.0

2710 19 25 19.20.24.0

2710 19 29 19.20.27.0

2710 19 41 19.20.26.0

2710 19 45 19.20.26.0

2710 19 49 19.20.26.0

c) grupa ci´˝kich olejów opa∏owych z wy∏àcze-
niem znakowanych i barwionych na podstawie
odr´bnych przepisów olejów do silników stat-
ków morskich:

2710 19 61 19.20.28.0

2710 19 63 19.20.28.0

2710 19 65 19.20.28.0

2710 19 69 19.20.28.0

4) gaz p∏ynny (LPG) — skroplone lekkie w´glowodo-
ry — propan, butan lub ich mieszaniny, stosowa-
ne jako paliwo nap´dowe lub do ogrzewania:

2711 12 19.20.31.0

2711 13 19.20.31.0

2711 19 00 19.20.32.0

2. Podczas ustalania iloÊci zapasów paƒstwowych
ropy naftowej i produktów naftowych uwzgl´dnia si´
surowce oraz produkty naftowe okreÊlone w ust. 1
oraz produkty naftowe oznaczone nast´pujàcymi ko-
dami CN i symbolami PKWiU:

1) gaz rafineryjny:

2711 29 00 19.20.32.0

2) benzyny specjalne:

2710 11 21 19.20.23.0

2710 11 25 19.20.23.0
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie szczegó∏owego wykazu surowców oraz produktów naftowych obj´tych systemem
zapasów interwencyjnych

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

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gos-
podarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
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3) asfalty:

2713 20 00 19.20.42.0

4) parafiny, wazeliny, woski pochodzenia naftowego:

2712 19.20.41.0

5) koks naftowy:

2713 11 00 19.20.42.0

2713 12 00 19.20.42.0

6) Êrodki smarowe:

2710 19 71 19.20.29.0

2710 19 75 19.20.29.0

2710 19 81 19.20.29.0

2710 19 83 19.20.29.0

2710 19 85 19.20.29.0

2710 19 87 19.20.29.0

2710 19 91 19.20.29.0

2710 19 93 19.20.29.0

2710 19 99 19.20.29.0

§ 3. Zapasy obowiàzkowe ropy naftowej lub paliw
tworzy si´ w postaci surowców oraz produktów nafto-
wych oznaczonych nast´pujàcymi kodami CN i sym-
bolami PKWiU:

1) ropa naftowa — oleje ropy naftowej i oleje otrzy-
mywane z minera∏ów bitumicznych, surowe:

2709 00 06.10.10.0

2) oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera-
∏ów bitumicznych, inne ni˝ surowe:

a) oleje lekkie do przeprowadzania procesu specy-
ficznego:

2710 11 11 19.20.23.0

b) oleje Êrednie do przeprowadzania procesu spe-
cyficznego:

2710 19 11 19.20.27.0

c) oleje ci´˝kie do przeprowadzania procesu spe-
cyficznego:

2710 19 31 19.20.26.0 

2710 19 51 19.20.28.0

3) paliwa ciek∏e i biopaliwa ciek∏e:

a) grupa benzyn silnikowych i materia∏ów p´d-
nych do silników lotniczych:

2710 11 31 19.20.21.0

2710 11 41 19.20.21.0

2710 11 45 19.20.21.0

2710 11 49 19.20.21.0

2710 11 70 19.20.22.0

b) grupa olejów nap´dowych do silników i mate-
ria∏ów p´dnych do silników lotniczych na bazie
nafty oraz oleje nap´dowe pozosta∏e z wy∏àcze-
niem znakowanych i barwionych na podstawie
odr´bnych przepisów olejów do silników stat-
ków morskich:

2710 19 21 19.20.25.0

2710 19 25 19.20.24.0

2710 19 29 19.20.27.0

2710 19 41 19.20.26.0

2710 19 45 19.20.26.0

2710 19 49 19.20.26.0

c) grupa ci´˝kich olejów opa∏owych z wy∏àcze-
niem znakowanych i barwionych na podstawie
odr´bnych przepisów olejów do silników stat-
ków morskich:

2710 19 61 19.20.28.0

2710 19 63 19.20.28.0

2710 19 65 19.20.28.0

2710 19 69 19.20.28.0

4) gaz p∏ynny (LPG) — skroplone lekkie w´glowodo-
ry — propan, butan lub ich mieszaniny, stosowa-
ne jako paliwo nap´dowe lub do ogrzewania:

2711 12 19.20.31.0

2711 13 19.20.31.0

2711 19 00 19.20.32.0

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó∏owego
wykazu surowców oraz produktów naftowych obj´-
tych systemem zapasów interwencyjnych (Dz. U.
Nr 81, poz. 546).

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.

Minister Gospodarki: W. Pawlak




