
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 r. 

Poz. 1593 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
1)

 

z dnia 9 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców 

Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych 

Na podstawie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411 oraz z 2021 r. poz. 255 i 1093) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez pro-

ducentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. poz. 1693) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule rozporządzenia określenie przedmiotu rozporządzenia otrzymuje brzmienie „w sprawie wzoru deklaracji 

składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych”; 

2) w § 1 wyrazy „Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych” zastępuje się wyrazami „Prezesowi Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych”; 

3) w załączniku do rozporządzenia: 

a) użyte w różnym przypadku wyrazy „Prezes Agencji Rezerw Materiałowych” zastępuje się użytymi w odpowied-

nim przypadku wyrazami „Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych”, 

b) w części C Objaśnień szczegółowych zatytułowanej „Wysokość opłaty zapasowej” w pkt 8 skreśla się odnośnik 2. 

§ 2. Wzór deklaracji określony w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządze-

niem, stosuje się po raz pierwszy do informacji przekazywanych za miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsze 

rozporządzenie weszło w życie. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka 

                                                           
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 941). 
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