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Warszawa, dnia 26  lutego 2018 r. 

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 16 /2018 w sprawie wykazu  

o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych koncesjonowanych 

przedsiębiorstw energetycznych  

 
Prezes URE prowadzi rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję  

w zakresie paliw ciekłych, zawierający m.in. informacje o rodzajach i lokalizacji 

infrastruktury paliw ciekłych, zgodnie z art. 43b ust. 5 pkt 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo 

energetyczne  z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.). Rejestr 

ten jest jawny i udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej URE, z wyłączeniem 

danych dotyczących numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości, 

stosownie do art. 43b ust. 3 ustawy. 

W związku z tym obowiązkiem, w Biuletynie Informacji Publicznej URE został 

zamieszczony stosowny wykaz infrastruktury paliw ciekłych, który zawiera informacje  

o eksploatowanych: 

1) instalacjach wytwarzania paliw ciekłych, 

2) instalacjach magazynowania paliw ciekłych, 

3) instalacjach przeładunku paliw ciekłych, 

4) stacjach paliw ciekłych, 

5) kontenerowych stacjach paliw ciekłych, 

6) środkach transportu paliw ciekłych, 

7) rurociągach. 

Informacje zawarte w wykazie są na bieżąco aktualizowane i publikowane na stronie BIP 

Urzędu. W związku ze składanymi dokumentami od przedsiębiorstw energetycznych,  

w rejestrze zamieszczanych jest średnio ok. 200 aktualizacji miesięcznie. 

Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu 

paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub 

dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą,  

a także podmioty przywożące są obowiązane do składania aktualizacji informacji  

o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej 

działalności - na podstawie art. 43e ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. Obowiązek ten 

powinien być wykonany w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury 

lub trwałego zaprzestania jej eksploatacji. Przedsiębiorstwa energetyczne dopiero 
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rozpoczynające działalność gospodarczą w zakresie paliw ciekłych, składają pierwszą 

informację o rodzajach i lokalizacji tej infrastruktury, także w terminie 7 dni od dnia 

wskazanego w koncesji jako dzień rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.  

Jednocześnie należy poinformować, iż przekazywane przez przedsiębiorców dane mogą 

pojawiać w rejestrze się z około 2-3 tygodniowym opóźnieniem. Czas ten powinien ulec 

skróceniu w miarę poprawiania się jakości wypełniania składanych przez 

przedsiębiorców dokumentów. Wersja elektroniczna formularza informacji 

udostępniona została na stronie internetowej URE. 

 

https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7082,Informacja-nr-382017.html

