
 

 

 

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW ANWIM S.A. 

posiadających koncesje OPC. 

 

 

Warszawa, 20 grudnia  2016 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Informujemy, iż 15 grudnia 2016 r. zostało opublikowane, a już 16 grudnia 2016 r. weszło w życie 

oczekiwane rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, 

których obrót wymaga koncesji … (Dz. U. z 2016 r., poz. 2039)1.   

 

Wejście w życie w/w rozporządzenia oznacza początek biegu 1-miesięcznego terminu (który upływa w 

dniu 16 stycznia 2017 r.) na złożenie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o zmianę 

posiadanych koncesji (w tym koncesji OPC na obrót paliwami ciekłymi) w celu dostosowania ich treści 

do nowej definicji paliw ciekłych.   

 

W praktyce wymaga to zidentyfikowania i ujęcia we wniosku do Prezesa URE definicji i kodów CN 

wyrobów, w zakresie których ma być kontynuowana działalność.  Przykładowo, w odniesieniu do 

najbardziej popularnych paliw ciekłych rozporządzenie wymienia: 

� gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00; 

� benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 

2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;  

� oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;  

� lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 

15, 2710 20 17, 2710 20 19.   

Szczegółowy katalog paliw ciekłych objętych obowiązkiem koncesyjnym zawiera § 1 

rozporządzenia. 

 

Pragniemy w pierszej kolejności zwrócić Państwa uwagę, iż: 

� niezłożenie wniosku o zmianę koncesji w w/w terminie (tj. do 16 stycznia 2017 r.) skutkować 

będzie jej wygaśnięciem z mocy prawa;  a jednocześnie  

� prowadzenie działalności bez koncesji (np. wskutek jej wygaśnięcia) jest zagrożone grzywną 

do 5 000 000 zł oraz karą do 5 lat pozbawienia wolności. 

 

Jednak konsekwencje ewentualnego wygaśnięcia koncesji dotkną nie tylko koncesjonariuszy, ale 

również ich kontrahentów (zarówno dostawców jak i odbiorców), jako że zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona 

wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi wymagane koncesje (z 

wyłączeniem sprzedaży dla odbiorcy końcowego).  Naruszenie tego zakazu (w tym np. obrót paliwem 

ciekłym z podmiotem, któremu wygasła koncesja wskutek niezłożenia wymaganego wniosku o zmianę 

koncesji) wiąże się z ryzykiem nałożenia kary pieniężnej od 50 tys. zł do 250 tys. zł. 

 

*** 

                                                           
1 Tekst rozp. ME w/s wykazu paliw ciekłych dostępny jest pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2039  



 

 

 

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą, aby po złożeniu stosownego 

wniosku o aktualizację koncesji do Prezesa URE – przekazali Państwo na poniższy adres mailowy (w 

formie skanu): 

 

koncesja@anwim.pl 
 

dokumenty potwierdzające fakt złożenia stosownego wniosku o aktualizację koncesji do Prezesa URE.   

 

Dokumenty te powinny zawierać: 

� skierowane do Anwim S.A. oświadczenie o złożeniu przez Państwa wniosku do URE (wg. wzoru 

jaki załączamy); 

� skan/kopię wypełnionego wniosku jaki został złożony do URE (bez załaczników) 

 

W przypadku braku powyższej informacji do 16 stycznia 2017 r.  -  ze względu na obowiązujące 

regulacje, zmuszeni będziemy do wstrzymania dalszych dostaw paliw do czasu przedłożenia 

stosownych dokumentów bądź ukazania się w publicznie dostępnych rejestrach (np. na stronie 

internetowej URE) informacji potwierdzających posiadanie przez Państwa wymaganej stosownej 

koncesji. 

 

Rekomendujemy aby w składanym przez Państwa wniosku zostały ujęte wszystkie kody CN 

wymienione w rozporządzeniu (i naszym piśmie powyżej) dotyczące tych paliw, które maja Państwo 

wymienione w swojej koncesji. Jeśli Państwa dotychczasowa koncesja zawiera ogólne odniesienie do  

obrotu „paliwami ciekłymi” (bez wskazywania ich kategorii rodzajowej) zasadne jest ujęcie w 

składanym wniosku właściwych nazw oraz klasyfikacji Nomenklatury Scalonej (kodów CN), jaką 

posiadają oferowane przez Państwa paliwa. 

 

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, iż opublikowanym w dniu 16 grudnia 2016 r. na stronach 

URE - Komunikacie nr 67/20162, Prezes URE stwierdził, iż składane przez koncesjonariuszy:   

 

„Wnioski powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy – 

Prawo energetyczne (art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.), co oznacza, że muszą 

zawierać komplet dokumentów i informacji umożliwiających pełną weryfikację możliwości 

formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w 

zakresie konkretnie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN) oraz 

konkretnych elementów infrastruktury paliw ciekłych (zakres dokumentacji jak w przypadku 

wniosków o udzielenie koncesji lub zmianę terminu obowiązywania).” 

 

Z powyższego stanowiska może wynikać, iż oczekiwaniem Prezesa URE jest, aby składane przez 

wszystkich koncesjonariuszy do 16 stycznia 2017 r. wnioski o zmianę koncesji w celu dostosowania ich 

treści do definicji paliw ciekłych, de facto zawierały treść oraz załączane dokumenty wymagane jak dla 

wniosków o wydanie nowych koncesji.   

 

                                                           
2 Pełna treść komunikatu Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2016 r. nr 67/2016 r. dostępna jest pod linkiem: 

https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6820,Komunikat-nr-672016.html  



 

 

Zwracamy uwagę również, iż na stronach internetowych URE ukazały się nowe Pakiety Informacyjne, 

w tym pakiet dedykowany koncesjom OPC, w którym wskazano katalog dokumentów załączanych 

standardowo do wniosków o wydanie takiej koncesji.3   

 

Rekomendujemy, aby przy składaniu wniosków aktualizacyjnych uwzględnić powyższe informacje. 

 

Końcowo wskazujemy, iż zgodnie z przepisami przejściowymi: 

� przedsiębiorstwa energetyczne, które złożyły wnioski zgodnie nowymi regulacjami do czasu 

ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku mogą prowadzić działalność na zasadach 

dotychczasowych; oraz że dopiero 

� wniosek nieuzupełnieny w wyznaczonym przez Prezesa URE terminie w sposób spełniający 

wszystkie wymagane ustawą – pozostawia się bez rozpoznania. 

 

*** 

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się przydatne w prowadzonej przez Państwa 

działalności. 

 

 

Zarząd Anwim S.A. 

 

 

 

 

Informacja zamieszczona w treści pisma przeznaczona jest jedynie do celów informacyjnych oraz nie stanowi porady 

prawnej ani prawno-podatkowej.  

 

Anwim S.A.  nie ponosi przy tym odpowiedzialności, za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek podjęcia decyzji na 

podstawie niniejszej informacji.  Każdy podmiot zamierzający podjąć kroki w związku ze zmianami przepisów powinien 

we własnym zakresie skonsultować się z odpowiednimi organami lub doradcami. 

 

                                                           
3 Pakiet Informacyjny OPC dostępny jest pod linkiem: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/dla-

koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/paliwa-ciekle/6826,Obrot-paliwami-cieklymi.html  


