Warszawa, dnia 6 listopada 2014 r.
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w sprawie zabezpieczeń majątkowych, do złożenia których zobowiązane są
przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność
polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych

W dniu 22 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń
na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 900), zwana
dalej „ustawą zmieniającą”.
Ustawa zmieniająca wprowadziła obowiązek złożenia zabezpieczeń majątkowych
w wysokości 10 000 000 zł przez koncesjonariuszy posiadających koncesję na
wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) w terminie 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy
zmieniającej, tj. do dnia 22 listopada 2014 r.
W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej
równocześnie w zakresie wytwarzania paliw ciekłych (WPC) i w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi z zagranicą (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.
Przypominam również, że niezłożenie zabezpieczenia majątkowego skutkuje
cofnięciem koncesji WPC. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej
koncesji, zgodnie z art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń
(Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.), podlega zaś karze ograniczenia wolności albo
grzywny. Niezależnie od powyższego, ten kto będąc osobą prawną albo jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie WPC lub OPC (w tym OPZ) bez
wymaganej koncesji, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 000 zł do 1 000 000
zł, wymierzanej przez Prezesa URE – stanowi o tym art. 56 ust. 1 pkt 12a i ust. 2d pkt
3 ustawy – Prawo energetyczne.

