
Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r. 

K O M U N I K A T  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Nr 68/2016 

w sprawie udostępnienia wzoru wniosku 

o wpis do rejestru podmiotów przywożących

Zgodnie z art. 32a ust. 1 oraz art. 32c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), podmiot przywożący może 

dokonywać przywozu paliw ciekłych po wpisaniu do rejestru podmiotów przywożących, 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Art. 3 pkt 12c, 12d i 12f ustawy – Prawo energetyczne stanowią, iż: 

 „podmiot przywożący” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która samodzielnie lub za

pośrednictwem innego podmiotu dokonuje przywozu paliw ciekłych,  z wyłączeniem

przywozu paliw ciekłych:

a) w ramach wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi z

zagranicą wymagającej uzyskania koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4

ustawy (tj. na obrót paliwami ciekłymi), lub

b) przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych

zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.),

 „przywóz paliw ciekłych” oznacza sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu,

 „nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw ciekłych” oznacza przemieszczenie paliw

ciekłych z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku

akcyzowym.

Z kolei, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub 

przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji 

oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących  (Dz. U. poz. 

2039), wpisu do rejestru podmiotów przywożących wymaga przywóz paliw ciekłych 

oznaczonych następującymi kodami CN: 

1) półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15,

2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;



2)  gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13 , 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00; 

3)  benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15; 

4)  benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 

2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00; 

5)  benzyny lotnicze: 2710 12 31; 

6)  paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;  

7)  paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;  

8)  inne nafty: 2710 19 25, 2710 19 29; 

9)  oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11; 

10)  lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 

48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19; 

11) ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 

2710 20 39, 2710 20 90, 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99; 

12) benzyny lakowe i przemysłowe: 2710 12 21, 2710 12 25;  

13) biopaliwa płynne (ciekłe): 

a)  3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw 

ciekłych, 

b)  inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN,  

z wyłączeniem biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych; 

14) smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 

2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99. 

Podmioty prowadzące działalność wymagającą wpisu do rejestru podmiotów 

przywożących składają kompletny wniosek o wpis do rejestru w terminie miesiąca od dnia 

wejścia w życie ww. rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub 

przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji 

oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących  (art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1165 i 1986), tj. do dnia 16 stycznia 2017 r. Wniosek należy 

przesłać na adres oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, właściwego  

ze względu na siedzibę podmiotu (adresy dostępne są na stronie internetowej urzędu). 

Art. 32c ust. 2a ustawy – Prawo energetyczne, wprowadzony ustawą z dnia 30 listopada 

2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1986) stanowi, iż wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących opracowuje 

i udostępnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na stronie internetowej Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 32c ust. 2a ustawy - Prawo 

energetyczne, udostępniam wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów 

przywożących, stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu. 

 

 

 

Załącznik – wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących 


