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1.      benzyny silnikowe   

     oleje napędowe do silników   

     oleje napędowe pozostałe   

     oleje opałowe   

     Gaz płynny LPG   

     benzyny lotnicze   

     materiały pędne do silników 

lotniczych na bazie nafty 
  

 
Kol. B - należy przyporządkować podmiot o szczególnym znaczeniu do jednej z kategorii podmiotów określonych w 

załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania 

ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz.U. z 2015r. poz.1018 ). Lista kategorii poniżej na 

podstawie załącznika do wymienionego rozporządzenia. 

Kol. C - należy podać dokładną nazwę podmiotu (np. Urząd Miejski w Gdańsku). 

Kol. D- należy podać dokładny adres podmiotu określonego w Kol. C (miejscowość, ulica, numer posesji, kod- pocztowy). 

Kol. E - lista priorytetów udostępniania paliw, uwzględniających procent dostępnych paliw ciekłych na rynku. Należy 

przyporządkować podmiotom z Kol. C odpowiedni priorytet: 1 - 0%-2%; 2 - 2%-10%; 3 -10%-25%; 4 - 25%-75%; 5 -powyżej 75%. 

Kol. F - rodzaje paliw. Należy wstawić znak x podmiotom określonym w Kol. C w zależności od rodzaju udostępnionych paliw. 

Kol. G - orientacyjna liczba pojazdów uprzywilejowanych, których właścicielem są podmioty ujęte w Kol. C. 

Kol. h - rodzaje paliw. W odpowiednich kolumnach należy wpisać orientacyjną wielkość miesięcznego zużycia paliw 

w ramach pojazdów określonych w Kol. C (dane w litrach). 

 

Kategorie podmiotów z Kol B. 

Administracja publiczna, Służba zdrowia, Służby komunalne, Siły zbrojne RP, Służby ratunkowe i poszukiwawcze, Aerokluby 

Ośrodki opieki społecznej, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Ośrodki odosobnienia, Transport  zabezpieczający 

Transport publiczny, Usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, Transport bydła, Usługi weterynaryjne 

Przewozy lotnicze, Rolnictwo, Zaopatrzenie aptek, Lokalna komunikacja pasażerska 

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, Infrastruktura krytyczna ( nie ujęta w innych kategoriach ) 

Inne uzasadnione zużycie 


