OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY ZE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE
W związku z wejściem 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), oraz zgodnie z brzmieniem art. 4ba. 3 1.
Prawa energetycznego, 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.
Wykaz, o którym mowa powyżej powinien zawierać:
1. oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy końcowego paliw ciekłych poprzez:
a) imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej,
b) miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres - ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa
c) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada,
d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli posiada,
e) numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli posiada,
f) serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych;
2. informacje o rodzajach paliw ciekłych będących przedmiotem usług magazynowania lub przeładunku;
3. informacje o posiadanych koncesjach lub o wpisie do rejestru podmiotów przywożących;
4. informacje o wpisie do rejestru zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku paliwowym.
Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, udostępnia wykaz w swojej siedzibie oraz publikuje go na swojej stronie internetowej, jeżeli ją
posiada, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca zamieszkania, numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości.

W związku z powyższym AmeriGas Polska Sp. z o.o. przedstawia wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z
zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym AmeriGas świadczyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio
usługi magazynowania lub przeładunku.

LP.

ZNACZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWA
ENERGETYCZNEGO

1.

Grupa LOTOS S.A.

INFORMACJE O
RODZAJACH PALIW
CIEKŁYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM USŁUG
MAGAZYNOWANIA
LUB PRZEŁADUNKU

PROPAN-BUTAN
a) Ul. Elbląska 135, 80-718
Gdańsk
b) NIP 583-000-09-60,
c) REGON: 190541636
d) Numer akcyzowy:
PL5830000960

INFORMACJE O POSIADANYCH KONCESJACH LUB O
WPISIE DO REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH










2.

INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZAPASÓW
INTERWENCYJNYCH O KTÓRYM MOWA W
USTAWIE O ZAPASACH ROPY NAFTOWEJ,
PRODUKTÓW NAFTOWYCH I GAZU ZIEMNEGO
ORAZ ZASADACH POSTĘPOWANIA W
SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
PALIWOWEGO PAŃSTWA I ZAKŁÓCEŃ NA
RYNKU PALIWOWYM.

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi
OPC/14/3408/U/1/2/98/MS
ważna do dnia 31.12.2025 r.
Koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych
WPC/2-ZTO/612/W/1/2007/ALK
ważna do dnia 31.12.2025 r.
Koncesja na magazynowanie paliw ciekłych MPC
ważna do dnia 31.12.2030 r.
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą OPZ
ważna do dnia 31.12.2025
Wpis do rejestru podmiotów przywożących pod
numerem: RPP/21

Zgodnie z aktualną listą producentów i
handlowców wpisanych do Rejestru systemu
zapasów interwencyjnych:

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi
OPC/17256/W/OWR/2009/GM ze zm. ważna do
dnia 5.05.2019 r.,
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
OPZ/17/17256/W/DRG/2014/MBe ze zm. ważna do
dnia 5.05.2019 r.
Wpis do rejestru podmiotów przywożących pod
numerem: RPP/315

Zgodnie z aktualną listą producentów i
handlowców wpisanych do Rejestru systemu
zapasów interwencyjnych:

http://bip.arm.gov.pl/index.php?dz=rejestr_prod
ucentw_i_handlowcw
Grupa LOTOS S.A. wpisana jest pod numerem
2/10

ONICO S.A.
a) ul. Flory 3/4, 00-586
Warszawa,
b) NIP: 8842676222
c) REGON: 020842574
d) Numer akcyzowy:
PL35100342303

PROPAN, PROPANBUTAN, BUTAN







http://bip.arm.gov.pl/index.php?dz=rejestr_prod
ucentw_i_handlowcw
ONICO S.A. wpisana jest do rejestru pod
numerem 353/2450

3.

UNIMOT S. A.
a)

ul. Świerklańska 2a,
47-120 Zawadzkie
b) NIP: 7561967341
c) REGON: 160384226
d) Numer akcyzowy, PL38100064206

4.

Barter S.A.
a) ul. Legionowa 28, 15281 Białystok
b) NIP 9661388342
c) REGON 050835467
d) e) PL31100003201

gaz płynny i inne
węglowodory gazowe
o kodzie 2711












PROPAN, PROPANBUTAN, BUTAN

Koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych
WPC/189/19216/W/1/2011/ALK,
Ważna do 31.12.2030 r.
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą:
OPZ/130/19216/W/DRG/2016/MSa,
Ważna do 31/12/2030 r.
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi:
OPC/10610/19216/W/1/2011/ALK,
Ważna do 31/12/2030 r.
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi:
MPC/186/19216/W/1/2011/ALK
Ważna do 31/12/2030 r.



Wpis do rejestru podmiotów przywożących pod
numerem: RPP/36



Koncesja na obrót paliwami ciekłymi
nr OPC/830/228/W/1/2/99/BK
Ważna do 31.12.2025 roku.
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
nr OPZ/79/228/W/DRG/2015/ER
Ważna do 31.12.2025 roku.
Koncesja na magazynowanie paliw ciekłych
oraz na przeładunek paliw ciekłych nr
MPC/225/228/W/DPC/2017/Abł
Ważna do 31.12.2025 roku.
Koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych
nr WPC/229/228/W/DPC/2017/ABł
Ważna do 31.12.2025 roku.












Wpis do rejestru podmiotów przywożących pod
numerem: RPP/30

Zgodnie z aktualną listą producentów i
handlowców wpisanych do Rejestru systemu
zapasów interwencyjnych:
http://bip.arm.gov.pl/index.php?dz=rejestr_prod
ucentw_i_handlowcw
UNIMOT S. A. wpisana jest do rejestru pod
numerem 332/2303

Zgodnie z aktualną listą producentów i
handlowców wpisanych do Rejestru systemu
zapasów interwencyjnych:
http://bip.arm.gov.pl/index.php?dz=rejestr_prod
ucentw_i_handlowcw
Barter S.A. wpisana jest do rejestru pod
numerem 184/1271

