Warszawa, dnia 29 września 2020 r.

INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr 47/2020
dla przedsiębiorców działających na rynku paliw ciekłych
W nawiązaniu do Komunikatu Nr 43/2020 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia
2020 r. w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliw ciekłych od dnia 8 września 2020
r., Urząd Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku złożenia wniosku o udzielenie koncesji lub jej
zmianę bądź wniosku o wpis lub o zmianę zakresu wpisu do rejestru podmiotów przywożących
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany wykazu paliw
ciekłych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy – Prawo
energetyczne, tj. w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie 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.
z 2020 r. poz. 1431). Zatem stosowne wnioski powinny zostać złożone przez zobowiązane podmioty
do dnia 8 października 2020 r.
Zmiana ww. rozporządzenia nie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie standardowych paliw ciekłych czyli benzyn silnikowych, olejów napędowych, gazu
płynnego LPG przy wykorzystaniu stacji paliw oraz środków transportu paliw ciekłych.
Zmiana ta nie dotyczy również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
standardowych lekkich olejów opałowych o kodach CN: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48.
Złożenie wniosków o udzielenie lub zmianę koncesji wymaga wniesienia stosownej opłaty skarbowej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1546 ze zm.). W przypadku jednak zawężania zakresu działalności, tj. ograniczenia kodów CN,
wniesienie opłaty skarbowej nie jest wymagane.
Złożenie wniosku o zmianę koncesji w przypadku zawężenia zakresu działalności o rodzaje paliw i ich
kody, którymi przedsiębiorca faktycznie nie obraca, może nastąpić w terminie późniejszym niż
8 października 2020 r.
Do składanych wniosków o zmianę koncesji w związku ze zmianą wykazu paliw ciekłych, zobowiązane
podmioty powinny przedłożyć: aktualne informacje o niekaralności, aktualne zaświadczenie
z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych, aktualne zaświadczenie o niezaleganiu
z właściwego urzędu skarbowego, sprawozdania finansowe z ostatniego roku, o ile nie są dostępne
na stronach e-KRS.
Natomiast w zakresie wykorzystywanej infrastruktury paliw ciekłych dla oleju opałowego lekkiego
i ciężkiego oraz gazu płynnego LPG należy przedłożyć także: aktualne decyzje właściwych jednostek
dozoru technicznego wraz z protokołami badań okresowych dla baz/stacji paliw oraz aktualne
świadectwa legalizacji odmierzaczy paliw oraz innych urządzeń wydawczych a dla środków
transportu paliw ciekłych aktualne świadectwa ADR i protokoły TDT oraz aktualne świadectwa
legalizacji urządzeń pomiarowych, zainstalowanych na tych pojazdach.

