
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkoÊci, sposobu gro-
madzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przed-
si´biorstwach energetycznych zajmujàcych si´ wytwa-
rzaniem energii elektrycznej lub ciep∏a oraz wydoby-
waniem i dystrybucjà paliw gazowych (Dz. U. Nr 53,
poz. 332) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce si´
wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciep∏a
sà obowiàzane do gromadzenia i utrzymywa-
nia w magazynach, sk∏adowiskach i zbiorni-
kach zapasów paliw, b´dàcych paliwem pod-
stawowym, w iloÊci odpowiadajàcej co naj-
mniej:

1) dla w´gla kamiennego:

a) trzydobowemu zu˝yciu, je˝eli w´giel jest
dostarczany do przedsi´biorstwa ener-
getycznego bezpoÊrednio z kopalni przy
u˝yciu taÊmociàgów, a dostawca w umo-
wie sprzeda˝y zawartej na okres nie krót-
szy ni˝ jeden rok zobowià˝e si´ do gro-
madzenia i utrzymywania na terenie
swojego sk∏adowiska zapasów w´gla
w iloÊci co najmniej dwudziestodobowe-
go przewidywanego zu˝ycia,

b) dwudziestodobowemu zu˝yciu, je˝eli
w´giel jest dostarczany do przedsi´bior-

stwa energetycznego przy u˝yciu trans-
portu kolejowego lub samochodowego,
a odleg∏oÊç sk∏adowiska zapasów od ko-
palƒ, które dostarczajà ∏àcznie 70% prze-
widywanego zu˝ycia w´gla, nie jest
wi´ksza ni˝ 50 km,

c) trzydziestodobowemu zu˝yciu —
w przedsi´biorstwach energetycznych
nie spe∏niajàcych wymagaƒ, o których
mowa w lit. a) i b),

2) dla w´gla brunatnego — dwudziestodobo-
wemu zu˝yciu, z uwzgl´dnieniem zapasu
w´gla gromadzonego i utrzymywanego
przez dostawc´ na podstawie umowy
sprzeda˝y zawartej na okres nie krótszy ni˝
jeden rok z przedsi´biorstwem energetycz-
nym; za zapas w´gla u dostawcy mo˝e byç
uznany w´giel w z∏o˝u odkrywkowej kopal-
ni w´gla brunatnego, przygotowany do wy-
dobycia i do dostarczenia do przedsi´bior-
stwa energetycznego,

3) dla paliw ciek∏ych — dwudziestodobowe-
mu zu˝yciu.”;

2) w § 5 w pkt 1:

a) w lit. a) wyrazy „od 1 listopada do 30 kwietnia”
zast´puje si´ wyrazami „od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca”,

b) w lit. b) wyrazy „od 1 maja do 31 paêdziernika”
zast´puje si´ wyrazami „od dnia 1 kwietnia do
dnia 31 paêdziernika”.

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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1079
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 2 listopada 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wielkoÊci, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw
w przedsi´biorstwach energetycznych zajmujàcych si´ wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciep∏a oraz 

wydobywaniem i dystrybucjà paliw gazowych.

1080

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 10 listopada 2000 r.

w sprawie okreÊlenia wykazu organizacji spo∏ecznych uprawnionych do dzia∏ania przed sàdem 
w imieniu lub na rzecz obywateli.

Na podstawie art. 61 § 1 i 3 i art. 87 § 3 w zwiàzku
z art. 462 i 585 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27,

poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234,
z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20,
poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41,


