
 

 Warszawa, 2 października 2017 r. 

 

 

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

nr 68 /2017 

w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych 
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym  
z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego 

 

Celem niniejszego komunikatu jest zwrócenie uwagi na konieczność właściwej  

i terminowej realizacji przez: 

(1) przedsiębiorstwa energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą, zwane dalej „przedsiębiorstwami”, 

(2) podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego, zwane dalej „podmiotami” 

– obowiązku określonego w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy  

o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń 

na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1387) – dalej: 

„ustawa z 7 lipca 2017 r.”. 

 

Art. 4 ustawy z 7 lipca 2017 r. zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne, wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz podmioty 

dokonujące przywozu gazu ziemnego (łącznie zwane dalej „podmiotami 

zobowiązanymi”), do przekazania, w terminie do dnia 10 października 2017 r., 

ministrowi właściwemu do spraw energii (dalej: „Minister Energii”) oraz Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) informacji o rzeczywistej wielkości 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych w okresie od dnia  

1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. oraz miejscu ich magazynowania, 

według stanu na dzień 1 października 2017 r.  

 

Jak wynika z przepisów 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 2017 r. poz. 1210, z późn. zm.) 1 – dalej: „ustawa o zapasach”, 
                                                           
1 nowelizacja dokonana na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, z późn. zm.); 
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za przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą uznać należy przedsiębiorstwa zarówno 

posiadające koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą (koncesja OGZ) jak 

i wykonujące tę działalność bez konieczności jej posiadania w związku z ustawowym 

wyłączeniem z tego obowiązku wynikającym z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo 

energetyczne (tj. roczna wartość obrotu nie przekracza 100 tys. euro).  

Zgodnie zaś z art. 2 pkt 14a ustawy o zapasach określenie „podmiot dokonujący 

przywozu gazu ziemnego” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w tym przedsiębiorstwo 

energetyczne będące właścicielem systemu przesyłowego gazowego, które dokonują na 

potrzeby własne przywozu gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wobec powyższego, za podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego uznać należy 

podmioty, które sprowadzają gaz ziemny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu na cele inne niż obrót tym 

gazem; podmiotami dokonującymi przywozu gazu ziemnego są przykładowo odbiorcy 

dokonujący przywozu gazu ziemnego na własny użytek, przedsiębiorstwa wykonujące 

działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego, które sprowadzają gaz 

na cele bilansowania, zasilania tłoczni, uzupełnienia strat sieciowych, itp. 

 

W informacji przekazywanej na podstawie art. 4 ustawy z 7 lipca 2017 r. należy 

uwzględnić art. 24 ust. 3 oraz art. 24a ust. 1 ustawy o zapasach, w brzmieniu 

obowiązującym od dnia 1 października 2017 r. Przywołane przepisy w nowym 

brzmieniu (nadanym ustawą z dnia 7 lipca 2017 r.) wskazują bowiem na wymóg 

fizycznego utrzymywania zapasów obowiązkowych w instalacji magazynowej.2 

Wobec powyższego w przedmiotowej informacji w celu wykazania rzeczywistej wielkości 

utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego należy wskazać daną instalację 

magazynową z podaniem wielkości zapasów fizycznie alokowanych w danej instalacji 

magazynowej. 

 

 

 

 

 
                                                           
2 z uzasadnienia projektu ustawy z 7 lipca 2017 r.: Nowelizacja w sposób jednoznaczny rozstrzyga również 

wątpliwość co do dopuszczalnych sposobów utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. 

Utrzymywane mogą być one wyłącznie fizycznie w instalacji magazynowej. Wyklucza to zatem możliwość 

realizacji obowiązku poprzez usługę tzw. „wirtualnego magazynu”. 
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Informacje przekazywane Prezesowi URE na podstawie art. 4 ustawy z 7 lipca 

2017 r. należy dostarczać, do 10 października 2017 r., na adres: 

Urząd Regulacji Energetyki, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181  

– Departament Rynku Paliw Gazowych. 

Przedmiotowe informacje proszę także przekazywać pocztą elektroniczną (w formie 

skanu pisma przekazywanego fizycznie) na adres: drg@ure.gov.pl. 

 

Jednocześnie podkreślić należy, że art. 4 ustawy z 7 lipca 2017 r. przewiduje szczególny, 

jednorazowy tryb realizacji obowiązku informacyjnego. Zakres informacji 

przekazywanych w ramach omawianego obowiązku informacyjnego jest zbieżny  

z zakresem informacji, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach. Zgodnie 

bowiem z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach podmioty zobowiązane przedstawiają 

Ministrowi Energii i Prezesowi URE informacje o rzeczywistej wielkości utrzymywanych 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz miejscu ich magazynowania, według stanu 

na dzień 15 września – do dnia 20 września każdego roku. 

Wobec powyższego podkreślić należy, iż złożenie do dnia 10 października 2017 r. 

informacji na podstawie art. 4 ustawy z 7 lipca 2017 r. nie zwalnia podmiotów 

zobowiązanych z obowiązku przedłożenia stosownych informacji, w latach kolejnych,  

na podstawie wskazanego wyżej art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach. 

 

Ponadto przypominam, że terminy określone w art. 4 ustawy z 7 lipca 2017 r. (tj. do  

10 października 2017 r.) oraz w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach (tj. do dnia  

20 września), są terminami ustawowymi i materialnymi, stąd też o prawidłowości 

zachowania tych terminów decyduje data wpływu przed ich upływem informacji do 

Urzędu. 

Jednocześnie zwracam uwagę, że stosownie do art. 63 ust. 1 pkt 6 ustawy o zapasach, 

karze pieniężnej podlega ten, kto będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa 

lub podmiotu, o którym mowa w art. 24 ustawy o zapasach (tzn. przedsiębiorstwa 

energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 

ziemnym z zagranicą oraz podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego), nie 

przedstawi w wyznaczonym terminie, informacji, o których mowa w art. 27 tej ustawy, 

albo przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe. 
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