Warszawa, 21 grudnia 2016 roku
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Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniej przesłanego do Państwa pisma z 21 września 2016 r., w którym informowaliśmy Państwa o
zmianach zachodzących w obszarze regulacji dotyczących funkcjonowania rynku wytwarzania, obrotu i magazynowania
paliw ciekłych w Polsce zwracamy uwagę, że 16 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z 15
grudnia 2016 r. 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 2016 r., poz. 2039) (dalej: "Rozporządzenie").
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wykonanie niektórych obowiązków określonych w ustawie z 22 lipca 2016 roku
o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165 z późn. zm.) (dalej:
„Ustawa Zmieniająca PE”) jest uwarunkowane w czasie od wejścia w życie nie samej ustawy, a rozporządzeń
wykonawczych do niej.
Zawiadamiamy, że wraz z wejściem w życie Rozporządzenia rozpoczął się bieg terminu na realizację części obowiązków
związanych z dostosowaniem posiadanych koncesji do przepisów wprowadzonych Ustawą Zmieniającą PE lub
obowiązków związanych z uzyskaniem koncesji w odniesieniu do działalności, która dotychczas nie była koncesjonowana
oraz w zakresie wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe.
Zwracamy jednocześnie uwagę, że na mocy przepisów ustawy z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r., poz. 1986) pierwotne brzmienie Ustawy Zmieniającej PE
zostało zmodyfikowane dlatego ilekroć w niniejszej korespondencji znajduje się odwołanie do Ustawy Zmieniającej PE
jest to odwołanie do brzmienia ustalonego wskazaną wyżej ustawą z 30 listopada 2016 roku.
AmeriGas Polska sp. z o.o. (dalej: „AmeriGas”) jako przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą
polegającą na obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą, wytwarzaniu paliw ciekłych,
magazynowaniu i przeładunku paliw ciekłych na mocy art. 43a ust. 1 i 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo
energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) (dalej: „Prawo Energetyczne”) zobowiązana jest do
prowadzenia obrotu paliwami ciekłymi wyłącznie z podmiotami posiadającymi odpowiednie koncesje na wytwarzanie
(dalej: „WPC”) i obrót paliwami ciekłymi (dalej: „OPC” lub „OPZ”) oraz świadczenia usług magazynowania (dalej: „MPC”)
lub przeładunku wyłącznie dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających stosowne koncesje lub wpis do rejestru
podmiotów przywożących paliwa ciekłe oraz wpisanych do rejestru zapasów interwencyjnych, o ile jest to wymagane.
W związku z tym, że niespełnienie szeregu obowiązków nałożonych wskutek wejścia w życie Ustawy Zmieniającej PE jest
zagrożone wygaśnięciem, cofnięciem koncesji lub wysokimi karami AmeriGas będzie współpracował wyłącznie z tymi
podmiotami, które dostosują swoją działalność do nowych wymogów.
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Z tego powodu zwracamy się do Państwa, w zakresie w jakim to Państwa dotyczy, o wykonanie m.in. czynności
wskazanych w załączniku do niniejszego pisma i przekazanie do AmeriGas dokumentów w nim określonych.
Nieprzekazanie tych dokumentów do AmeriGas w wyznaczonym terminie lub niezłożenie w terminie wymaganych
wniosków do Prezesa URE, będzie wiązał się z koniecznością ograniczenia lub zaprzestania dalszej sprzedaży paliw lub
świadczenia usług przez AmeriGas ze względu na możliwe ograniczenie lub utratę posiadanych przez Państwa koncesji
lub zaistnienie sytuacji wykonywania przez Państwa działalności bez koncesji.
Podkreślamy, że termin wykonania obowiązków upływa 16 stycznia 2017 roku.
Dla przejrzystości poniżej przedstawiamy tabelę określającą dany obowiązek.
Zwracamy równocześnie uwagę, że na stronach internetowych Prezesa URE zostały opublikowane pakiety informacyjne
oraz komunikaty, które mogą dla Państwa stanowić ułatwienie w wykonaniu obowiązków.
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Podmiot zobowiązany

Czynność do wykonania

koncesjonariusze WPC, WPC-LPG
MPC, OPC, OPZ i OPZ-LPG

przesłanie do AmeriGas:
1. kopii wniosku/ wniosków złożonych
do URE o zmianę koncesji poprzez
dostosowanie do nowej definicji paliw
ciekłych. Dostosowanie polega na
wskazaniu we wniosku koncesyjnym
poszczególnych
rodzajów
paliw
ciekłych wymienionych w ustawie
prawo energetyczne i wskazaniu
kodów CN przypisanych dla tych
rodzajów
paliw
ciekłych
wymienionych w rozporządzeniu ws.
kodów CN, których dotyczyć mają
poszczególne rodzaje działalności
koncesjonowanej
uwzględniającej
właściwy kod CN dla prowadzonej
działalności (art. 16 ust. 1 i art. 16a
ust. 1 Ustawy Zmieniającej PE)
2. potwierdzenia/ potwierdzeń złożenia
wniosku/
wniosków
w
biurze
podawczym URE

do 16 stycznia 2016 roku

Termin wykonania czynności

koncesjonariusze WPC, WPC-LPG przesłanie do AmeriGas:
MPC, OPC, OPZ i OPZ-LPG – 1. kopii wniosku/ wniosków złożonych do
podmioty, które w związku z
URE o udzielenie koncesji (art. 16a ust.
wejściem w życie nowych
1 Ustawy Zmieniającej PE)
przepisów są zobowiązane do 2. potwierdzenia/ potwierdzeń złożenia
uzyskania nowej koncesji (tj.
wniosku/
wniosków
w
biurze
dotychczasowa koncesja nie
podawczym URE
obejmowała
czynności,
do
których po zmianie przepisów
koncesja jest wymagana)

do 16 stycznia 2016 roku

podmioty, które po wejściu w przesłanie do AmeriGas:
życie
nowych
przepisów 1. kopii wniosku/ wniosków o wpis do
spełniają definicję podmiotów
rejestru podmiotów przywożących
przywożących
wykonując
paliwa ciekłe (art. 17 ust. 1 Ustawy
przywóz paliw ciekłych
Zmieniającej PE)
(tj. zasadniczo osoby fizyczne, 2. potwierdzenia/ potwierdzeń złożenia
osoby prawne lub jednostki
wniosku/
wniosków
w
biurze
organizacyjne
nieposiadające
podawczym URE
osobowości
prawnej,
które
samodzielnie
lub
za
pośrednictwem innego podmiotu
dokonują przywozu paliw ciekłych
nie na potrzeby działalności
polegającej na obrocie paliwami
ciekłymi z zagranicą ani do użycia
w transporcie)

do 16 stycznia 2016 roku

3

