
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja
1996 r. o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach obo-
wiàzkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 487) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rejestr podmiotów obowiàzanych do two-
rzenia i utrzymywania zapasów obowiàzkowych paliw
ciek∏ych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi Agencja
Rezerw Materia∏owych w ksi´dze rejestrowej, sk∏ada-
jàcej si´ z ponumerowanych kart.

2. Ksi´ga rejestrowa nie mo˝e byç przenoszona po-
za miejsce przechowywania.

§ 2. Dla ka˝dego podmiotu wpisanego do rejestru
prowadzi si´ oddzielnie akta rejestrowe obejmujàce
wszelkie dokumenty stanowiàce podstaw´ dokonania
wpisu, zmiany jego treÊci oraz wykreÊlenia wpisu z re-
jestru.

§ 3. Prezes Agencji Rezerw Materia∏owych wyzna-
cza komórk´ organizacyjnà lub imiennie pracownika
upowa˝nionego do prowadzenia rejestru.

§ 4. 1. Wpis do rejestru oraz wykreÊlenie wpisu z re-
jestru nast´puje na podstawie decyzji ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki.

2. Wpis, zmiana treÊci wpisu oraz wykreÊlenie wpi-
su z rejestru dokonane sà z chwilà zamieszczenia da-
nych w rejestrze.

§ 5. Dane zawarte w rejestrze nie mogà byç z niego
usuni´te.

§ 6. 1. Je˝eli oka˝e si´, ˝e w rejestrze znajduje si´
wpis zawierajàcy oczywiste b∏´dy, Agencja Rezerw
Materia∏owych dokona sprostowania z urz´du lub na
wniosek podmiotu wpisanego do rejestru.

2. Sprostowanie powinno byç dokonywane w spo-
sób czytelny.

3. W przypadku sprostowania osoba uprawniona
do dokonywania wpisów do rejestru sporzàdza na koƒ-
cu karty rejestrowej adnotacj´ o treÊci sprostowania
i jej podstawie oraz opatruje adnotacj´ podpisem i da-
tà dokonania sprostowania.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
zmian treÊci wpisu oraz do wykreÊlenia wpisu z reje-
stru.

§ 7. Wpis do rejestru obejmuje nast´pujàce dane
przedstawione przez podmioty obowiàzane do tworze-
nia i utrzymywania zapasów obowiàzkowych paliw cie-
k∏ych:

1) firm´ lub nazw´ (nazwisko i imiona) podmiotu,

2) oznaczenie formy prawnej prowadzonej dzia∏alno-
Êci,

3) siedzib´ i adres podmiotu,

4) przedmiot dzia∏alnoÊci,

5) dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci,

6) iloÊç, rodzaj i gatunek paliwa ciek∏ego, w którym
utworzone b´dà zapasy obowiàzkowe paliw cie-
k∏ych,

7) dane o wielkoÊci produkcji, przywozu z zagranicy,
rodzaju paliw obj´tych obowiàzkiem tworzenia za-
pasów obowiàzkowych,

8) miejsce przechowywania zapasów,

9) numer identyfikacji podatkowej NIP,

10) numer REGON.

§ 8. Podmioty wpisane do rejestru sà obowiàzane
bez zb´dnej zw∏oki informowaç Agencj´ Rezerw Mate-
ria∏owych o wszelkich zmianach danych, o których mo-
wa w § 7.

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 8 lutego 2001 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów obowiàzanych do tworzenia i utrzymywania zapasów
obowiàzkowych paliw ciek∏ych.


