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Wykaz kontrahentów prowadzony na podstawie art. 4ba ustawy Prawo energetyczne 

Data 
utworzenia  
04-01-2022 

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, 
podmiotów przewożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych,  

którym INBAP TERMINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 
świadczy usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji przeładunku, przesłania lub dystrybucji w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

Kontrahent 

1.Oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego 
lub odbiorcy końcowego paliw ciekłych poprzez: 2) informacje o 

rodzajach 
paliw ciekłych 

będących 
przedmiotem usług 
przeładunkowych 

3) informacje o posiadanych 
koncesjach lub o wpisie  
do rejestru podmiotów 

przywożących 

4) informacje o wpisie do rejestru  
zapasów interwencyjnych, o którym  

mowa w art.. 13 ustawy 
 z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach 

 ropy naftowej, produktów naftowych i 
gazu  ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa  i 

zakłóceń na rynku naftowym 

a) nazwa wraz 
z oznaczeniem 
formy prawnej 

b) Adres 
c) Identyfikacja  

podatkowa 
(NIP) 

d) numer akcyzowy 
wydany 

przez właściwego 
naczelnika 

urzędu skarbowego - 
jeżeli posiada 

MK Petrol 

MK PETROL 
Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzia-

lnością 

ul. Klimczaka 5 
lok. 35 

02-797 Warszawa  
NIP: 9512126134 PL44100016503 

Ciężkie oleje 
opałowe o kodach 

CN: 2707 99 19, 
2707 99 91,  
2707 99 99 

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi o 
nr OPC/13053/W/OWA/2005/ES, 

DKN: 13053,  
podmiot przywożący wpisany do 

rejestru pod numerem RPP/4  
(do dnia 16.06.2020) 

nie dotyczy  

WARTER 

WARTER 
Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzia-

lnością 

ul. Koralowa 60 
02-967 Warszawa 

NIP: 1230007621 PL 38100057208 

Ciężkie oleje 
opałowe o kodach 

CN: 2707 99 99, 
2707 50 00 

Koncesje o nr: 
OPC/9998/2881/W/1/2010/MJ, 

MPC/210/2881/W/DRG/2015/MJ,  
DKN: 2881,  

podmiot przywożący wpisany do 
rejestru pod numerem RPP/89 

wpisany 


