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Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. 

 

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 38/2017 

dotycząca sposobu wypełniania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury 

paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności 

 
 

W związku z upływającym w dniu 7 lipca br. terminem na realizację obowiązku 

zgłoszenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwszej informacji o całej 

eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych,  

o którym mowa w art. 31 ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, z późn. zm. – dalej: „ustawa nowelizująca”), 

uprzejmie przedstawiam wskazówki na temat właściwego sposobu wypełnienia 

formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 maja 

2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych 

wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1043 – dalej: 

”rozporządzenie”). 

 

OBJAŚNIENIA OGÓLNE 

 

1. Do złożenia informacji zobowiązane są przedsiębiorstwa energetyczne:  

1) wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych,  

2) wykonujące działalność polegającą na magazynowaniu paliw ciekłych 

3) wykonujące działalność polegającą na przeładunku paliw ciekłych,  

4) wykonujące działalność polegającą na przesyłaniu paliw ciekłych, 

5) wykonujące działalność polegającą na dystrybucji paliw ciekłych,  

6) wykonujące działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi,  

7) wykonujące działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą, 

8) wpisane do Rejestru Podmiotów Przywożących. 

2. Wersja elektroniczna formularza informacji zamieszczona została wraz z niniejszą 

informacją na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki (w formacie .xls). 

Wypełnioną informację należy wydrukować, podpisać zgodnie z obowiązującymi 

zasadami reprezentacji przedsiębiorstwa oraz przekazać do centrali Urzędu 

Regulacji Energetyki w Warszawie, w terminie najpóźniej do 7 lipca br. Termin 
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zostanie zachowany, w przypadku nadania pisma w polskiej placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego, stosownie do art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. 

zm.). Możliwe jest również nadanie wypełnionego formularza w formie 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dpc@ure.gov.pl, pod warunkiem 

skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub skorzystanie z profilu 

zaufanego ePUAP:  /URE/SkrytkaESP. 

3. W przypadku, gdy ilość infrastruktury podlegającej ujawnieniu w informacji jest 

większa niż ilość pól w formularzu: 

– w wersji elektronicznej możliwe jest dodanie kolejnych wierszy; 

– w wersji papierowej możliwe jest dodanie załącznika. 

4. Złożona informacja objęta jest obowiązkiem aktualizacji w ciągu 7 dni, od dnia 

rozpoczęcia eksploatacji danej infrastruktury lub trwałego zaprzestania jej 

eksploatacji. Wyłączenie infrastruktury celem jej serwisowania, modernizacji lub 

przebudowy nie uważa się za trwałe zaprzestanie eksploatacji. 

5. Niewypełnienie któregokolwiek z pól, w którym wymagana jest wartość liczbowa, 

jest równoznaczne z wpisaniem wartości „zero” (0). 

6. Niewypełnienie danego pola tabeli będzie równoznaczne z oświadczeniem,  

że przedsiębiorstwo energetyczne lub podmiot przywożący nie posiada danego typu 

infrastruktury paliw ciekłych.  

7. Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność na zasadzie „czystego 

obrotu” oraz podmioty wpisane do Rejestru Podmiotów Przywożących, nie 

wykorzystujące w prowadzonej działalności gospodarczej infrastruktury 

technicznej, w tym nie korzystające ze środków transportu należących do innych 

podmiotów, są zobowiązane do złożenia informacji. Przedsiębiorstwa takie 

pozostawiają część „B” formularza pustą lub wprowadzają wartości zerowe. 

8. Wielkości odnoszące się do jednostek objętościowych, masowych lub 

wydajnościowych należy wpisywać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

9. W przypadku, gdy informacja składana jest przez pełnomocnika należy złożyć 

pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty 

skarbowej za złożone pełnomocnictwo (opłatę w wysokości 17 zł należy wnieść na 

konto Urzędu dzielnicy Ochota- Miasta Stołecznego Warszawy). W przypadku 

przedsiębiorcy zagranicznego należy przedstawić dokument potwierdzający,  
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iż osoba działająca w jego imieniu  jest skutecznie umocowana i uprawniona do 

reprezentacji zgodnie z prawem właściwym określonym w odrębnych przepisach. 

10. W informacji należy wykazać całą aktualnie eksploatowaną infrastrukturę, oraz 

infrastrukturę, która była eksploatowana w dniu dnia wejścia w życie art. 31 ustawy 

nowelizującej, tj. 2 września 2016 r. i została trwale wyłączona z eksploatacji przed 

dniem złożenia informacji. Należy w sposób nie budzący wątpliwości oznaczyć ilość 

elementów infrastruktury wyłączonych z eksploatacji, a w przypadku zbiorników 

również ich pojemność. 

11. Ujawnieniu w informacji podlega cała infrastruktura wykorzystywana  

w działalności gospodarczej, o której mowa w art. 43e ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 poz. 220, z późn. zm.). 

12. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt pod 

numerami telefonów: 22 487 57 90, 22 487 57 54, 22 487 56 15. 

 

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

1. W przypadku, gdy lokalizacja infrastruktury nie pozwala na wskazanie adresu  

z numerem porządkowym,  należy wskazać współrzędne geograficzne zgodnie z 

systemem WGS-84.  

2. Eksploatowane przez przedsiębiorcę zbiorniki magazynowe oraz instalacje 

przeładunkowe paliw ciekłych wykorzystywane do przechowywania oraz 

przeładunku paliw ciekłych podlegają ujawnieniu w informacji, w polu B2, niezależnie 

od tego czy eksploatowane są w ramach działalności gospodarczej objętej koncesją na 

magazynowanie, czy w ramach innej działalności gospodarczej. Nie dotyczy to jednak 

stacji paliw ciekłych, w przypadku których wymieniona infrastruktura podlega 

ujawnieniu w polu B4 informacji. Bezzbiornikowe magazyny paliw ciekłych podlegają 

ujawnieniu w polu B2.  

3. Ujawnieniu w informacji nie podlegają pojazdy mechaniczne nie stanowiące środków 

transportu paliw ciekłych w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy – Prawo energetyczne, 

tj. nie będące cysterną drogową, cysterną kolejową, cysterną kontenerową lub 

statkiem. Dotyczy to w szczególności samochodów ciężarowych wykorzystywanych 

do przewozu butli LPG. 
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4. W kolumnie nr 42 i 43 ujawnieniu podlegają takie środki transportu, do których 

przedsiębiorstwa energetyczne lub  podmioty przywożące posiadają tytuł prawny,  

ze wskazaniem nr nadwozia (VIN) środka transportu. 

5. W przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta z usług transportu paliw ciekłych 

świadczonych przez podmiot zewnętrzny, ujawnia on jedynie dane firmy świadczącej 

usługę transportu w kolumnie nr 44 formularza informacji, bez wypełniania kolumny 

42 i 43. W przypadku zmiany podmiotu świadczącego usługę obowiązek zgłoszenia 

występuje każdorazowo, w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia takiej zmiany.  

6. W kolumnie nr 34 i 40 formularza informacji należy wpisać rodzaj paliwa, nie jego 

oznaczenie kodem CN. 

7. Rurociągami w rozumieniu rozporządzenia nie są instalacje służące do transportu 

paliw na bazach paliw lub stacjach paliw. Instalacje takie nie podlegają ujawnieniu  

w polu B7 informacji. Poprzez rurociąg należy rozumieć jedynie instalacje przesyłowe 

będące w eksploatacji PERN S.A. oraz Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. 


