
 

 

 
 

Warszawa, dnia 5 grudnia 2019 r. 

 

 

 

K O M U N I K A T  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Nr 87/2019 

w sprawie  zmian w obszarze koncesjonowania  

rynku paliw ciekłych od dnia 1 grudnia 2019 r. 

 

 

W dniu 13 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1520 opublikowana została 

ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw, zaś w dniu 28 listopada 2019 r. pod pozycją 2332 opublikowane zostało 

rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 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, które to akty 

prawne wprowadzają zmiany w obszarze koncesjonowania rynku paliw ciekłych 

wynikające w szczególności ze zmiany definicji paliw ciekłych.  

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. (dalej: ustawa zmieniająca), która weszła w życie w dniu  

1 września 2019 r., w art. 2 pkt 1, dokonała zmiany art. 3 pkt 3b ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) poprzez zmianę określeń 

niektórych rodzajów paliw ciekłych oraz poprzez objęcie paliw ciekłych, niezależnie od ich 

przeznaczenia, stosownymi obowiązkami ustawowymi. Jednocześnie rozporządzeniem 

z dnia 27 listopada 2019 r., które weszło w życie w dniu 1 grudnia 2019 r., do wykazu paliw 

ciekłych podlegających koncesjonowaniu lub wpisowi do rejestru podmiotów 

przywożących włączono paliwa ciekłe o nowych kodach CN.  

W związku z powyższym, ustawa zmieniająca w art. 16 ust. 1, zobowiązała podmioty 

prowadzące przed dniem 1 września 2019 r. działalność polegającą na wytwarzaniu, 

magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych w rozumieniu 

ustawy – Prawo energetyczne, lub obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z zagranicą, które 

w związku ze zmianą definicji paliwa ciekłego w art. 3 pkt 3b ustawy – Prawo 

energetyczne są obowiązane do uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, 

do złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji w terminie 3 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. do dnia 1 marca 2020 r.  

Analogicznie, ustawa zmieniająca w art. 17 ust. 1 zobowiązała podmioty dokonujące przed 

dniem 1 września 2019 r. przywozu paliw ciekłych w rozumieniu ustawy – Prawo 

energetyczne, w związku ze zmianą definicji paliw ciekłych w art. 3 pkt 3b ustawy – Prawo 



energetyczne do złożenia wniosku o wpis do tego rejestru lub zmianę wpisu w terminie  

3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. do dnia 1 marca 2020 r.  

Konsekwencją niezłożenia wniosku we wskazanym powyżej terminie będzie wykonywanie 

działalności bez wymaganej koncesji (art. 57g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne) lub  

z naruszeniem warunków posiadanej koncesji (art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo 

energetyczne) lub bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących (art. 57g 

ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne). 

Z wnioskiem o zmianę posiadanych koncesji lub zmianę posiadanych wpisów do rejestru 

podmiotów przywożących nie są zobowiązani wystąpić przedsiębiorcy, którzy nie 

wykonują działalności dotyczącej rodzajów paliw ciekłych (wraz z kodami CN) dodanych 

rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. Zmiany  

w posiadanych przez nich koncesjach oraz posiadanych wpisach do rejestru podmiotów 

przywożących w zakresie dostosowania nazw paliw ciekłych, dokonane zostaną z urzędu 

przez Prezesa URE (zgodnie z art. 18 ustawy zmieniającej).  

Niezależnie od powyższego wskazać należy na regulację zawartą w art. 32 ust. 2a – 2d 

ustawy – Prawo energetyczne, która znajdzie zastosowanie przy kolejnej, każdorazowej 

zmianie rozporządzenia określającego wykaz paliw ciekłych. 

 


