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Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. 

 

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2017 

dotycząca sposobu wypełniania sprawozdania o podmiotach zlecających usługi 

magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych 

 
 

W związku z upływającym w dniu 14 lipca br. terminem na realizację obowiązku 

zgłoszenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwszego sprawozdania  

o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub 

dystrybucji paliw ciekłych, o którym mowa w art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

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

wskazówki na temat właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego 

załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru 

sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania 

lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 945). 

 

OBJAŚNIENIA OGÓLNE 

 

1. Do złożenia sprawozdania zobowiązane są przedsiębiorstwa energetyczne:  

1) wykonujące działalność polegającą na magazynowaniu paliw ciekłych 

2) wykonujące działalność polegającą na przeładunku paliw ciekłych,  

3) wykonujące działalność polegającą na przesyłaniu paliw ciekłych, 

4) wykonujące działalność polegającą na dystrybucji paliw ciekłych,  

2. Wersja elektroniczna formularza sprawozdania 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 14 

lipca br. Termin 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 
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warunkiem skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 

skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP:  /URE/skrytka. 

3. W przypadku, gdy liczba świadczonych usług jest większa niż ilość pól w formularzu: 

– w wersji elektronicznej możliwe jest dodanie kolejnych wierszy; 

– w wersji papierowej możliwe jest dodanie załącznika. 

4. Wielkości odnoszące się do jednostek objętościowych lub masowych należy 

wpisywać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

5. 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,  

iż osoba działająca w jego imieniu  jest skutecznie umocowana i uprawniona do 

reprezentacji zgodnie z prawem właściwym określonym w odrębnych przepisach. 

6. 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. Poprzez dystrybucję należy rozumieć działalność określoną w art. 3 pkt 5 lit. b ustawy 

– Prawo energetyczne, tj. rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci 

rurociągów. Dystrybucji w rozumieniu tego przepisu nie stanowi: 

a) sprzedaż paliwa do odbiorców końcowych na terenie stacji paliw, 

b) sprzedaż paliwa do zbiorników należących do odbiorców końcowych, 

dostarczanego za pośrednictwem cystern drogowych. 

2. W przypadku, gdy lokalizacja miejsca świadczenia usługi nie pozwala na wskazanie 

adresu z numerem porządkowym,  należy wskazać współrzędne geograficzne zgodnie 

z systemem WGS-84. 

3. Ujawnieniu w sprawozdaniu podlega przeładunek paliw niezależnie od tego czy ma 

on charakter usługi samoistnej, czy też służebnej w stosunku do usługi 

magazynowania. W przypadku magazynowania liczbę usługowo magazynowanych 

paliw należy podać w rozbiciu na kody CN oraz podmioty, na rzecz których usługa była 

świadczona. 

4. Przedsiębiorcy świadczący usługi przeładunku raportują w sprawozdaniu ilość paliw 

podlegających przeładunkowi w podziale na załadunek (przeładunek/załadunek)  
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i rozładunek (przeładunek/rozładunek), a każdy rodzaj usługi wskazują w osobnym 

wierszu. W konsekwencji doprecyzowując objaśnienia zawarte w rozporządzeniu  

- kolumna 20: Rodzaj zleconej usługi to: 

 „magazynowanie”. 

 „przeładunek/rozładunek”, 

 „przeładunek/załadunek”, 

 „dystrybucja”, 

 „przesyłanie”. 

5. Sprawozdanie zawiera informację o ilości paliwa magazynowanego, 

przeładowanego/rozładowanego, przeładowanego/załadowanego dla danego 

przedsiębiorcy w ciągu miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie, w rozbiciu na kody 

CN. Poziomy zbiorników magazynowych w poszczególnych dniach miesiąca nie mają 

znaczenia dla realizacji obowiązków sprawozdawczych. 

6. W kolumnie 23 należy wskazać faktyczne pochodzenie paliwa i wypełnić 

sprawozdanie stosownie do posiadanej wiedzy. W przypadku zaistnienia wątpliwości 

co do pochodzenia paliwa rekomendowanym rozwiązaniem jest pobieranie 

pisemnych oświadczeń od przedsiębiorców zlecających usługi lub uregulowanie tej 

kwestii w umowie między stronami. 

7. Stosownie do art. 4ba ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo 

energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub 

dystrybucją paliw ciekłych prowadzi wykaz przedsiębiorstw energetycznych 

zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, 

podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczyli  

w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, 

przesyłania lub dystrybucji. Wykaz ustalany jest na ostatni dzień każdego miesiąca 

kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca.  Agencja Rezerw 

Materiałowych nie zalicza się do grupy podmiotów wymienionych w tym przepisie  

i usługi świadczone na jej rzecz nie podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu. 

8. W przypadku podmiotów świadczących więcej niż jedną usługę na rzecz tego samego 

podmiotu w miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie, każda ze świadczonych usług 

podlega ujawnieniu w odrębnym wierszu sprawozdania. 


