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URE: 2 grudnia br. upływa termin złożenia zabezpieczeń
majątkowych przez posiadaczy koncesji WPC i OPZ wyłącznie w
zakresie gazu płynnego LPG

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że 1 sierpnia oraz 2 września br. uległy zmianie warunki
wykonywania działalności związanej z paliwami ciekłymi, w tym przywozu tych paliw z zagranicy oraz
uzyskania i posiadania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, względnie obrót
paliwami ciekłymi (także z zagranicą). Wynika to z wejścia w życie ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1052 oraz 1165)
oraz ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1165). Najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian przedstawiono w
Komunikacie Prezesa URE nr 33/2016 w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliwowoenergetycznego po 1 sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym konieczne stało się dokonanie głębokiej aktualizacji pakietów informacyjnych
dotyczących koncesjonowania paliw ciekłych. Zakończenie tych prac i publikacja zaktualizowanych
pakietów informacyjnych nastąpi po ogłoszeniu przez Ministra Energii przepisów wykonawczych
wprowadzanych w ramach ww. nowelizacji, przy czym szczególnie istotne znaczenie ma rozporządzenie
Ministra Energii określające szczegółowy wykaz paliw ciekłych, zgodnie z nowo wprowadzonym art. 32
ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne.
Zgodnie z art. 4ba ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, dodanym ustawą z 22 lipca 2016
r., przedsiębiorstwo energetyczne (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 12 jest to podmiot

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania,
dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi) zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem,
przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 5 dystrybucja jest
to rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów z wyłączeniem sprzedaży tych
paliw), prowadzi wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym
obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw
ciekłych, którym świadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania,
przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz, zawierający dane usługobiorców określone w art. 4ba
ust. 2, ustalany jest na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego
dnia miesiąca oraz udostępniany zgodnie z ust. 3 tego przepisu.
Zgodnie natomiast z art. 30 ustawy z 22 lipca 2016 r., pierwszym miesiącem uwzględnianym w wykazie
jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie, tj. październik 2016 r.
Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 4ba ust. 4, przedsiębiorstwa energetyczne są zobligowane do
przekazywania m.in. Prezesowi URE miesięcznego sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach
zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, przy czym realizację tego obowiązku sprawozdawczego
rozpoczną za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wejdą w życie przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 4ba ust. 6 (rozporządzenie ministra właściwego do spraw energii określające wzór
sprawozdania).
URE przypomina także, że ustawa z 22 lipca 2016 r. w art. 23 ust. 1 zobowiązała podmioty posiadające
przed dniem wejścia w życie tej ustawy koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) lub na obrót
paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) wyłącznie w zakresie gazu płynnego LPG, dla których przed dniem
wejścia w życie tej ustawy niewymagane było złożenie zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w
art. 38a ustawy - Prawo energetyczne, do złożenia tego zabezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia
wejścia w życie tej ustawy, tj. do 2 grudnia 2016 r.
W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej równocześnie w zakresie WPC i
w zakresie OPZ, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości
10 000 000 zł stanowiącego zabezpieczenie z tytułu każdego rodzaju działalności. Oznacza to, że w
przypadku takich podmiotów, wymagane jest złożenie odrębnych zabezpieczeń majątkowych, w
łącznej wysokości 20 000 000 zł.
Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z 22 lipca 2016 r., od dnia wejścia w życie tej ustawy
organem właściwym w zakresie m.in. przyjęcia zabezpieczenia majątkowego jest naczelnik urzędu
celnego właściwy ze względu na aktualną siedzibę przedsiębiorstwa energetycznego.
Niezłożenie takiego zabezpieczenia we wskazanym powyżej terminie skutkuje wygaśnięciem z
mocy prawa posiadanej koncesji WPC lub OPZ (art. 23 ust. 2).
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