Warszawa, dnia 23 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 37/2018
w sprawie weryfikacji zapasów obowiązkowych gazu ziemnego dla przedsiębiorstw
energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem
ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego

W świetle art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210, z późn. zm.; dalej:
„ustawa o zapasach”) do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego są zobowiązane:
1) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem
ziemnym oraz
2) podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego,


łącznie zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”.

Po nowelizacji ustawy o zapasach1, zgodnie z art. 25 ust. 2 tej ustawy podmioty zobowiązane, które
w okresie od dnia 1 kwietnia roku ubiegłego do dnia 31 marca danego roku dokonały przywozu
gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia 30 kwietnia każdego roku
ustalają wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na podstawie ilości gazu ziemnego
przywiezionego w tym okresie.
Podmioty te są zobowiązane do przedłożenia Prezesowi URE, w terminie określonym w art. 25 ust. 3
ustawy o zapasach, tj. do dnia 15 maja każdego roku (tu: 15 maja 2018 r.), informacji o wielkości
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego ustalonych na okres od dnia 1 października danego roku
(tu: 1 października 2018 r.) do dnia 30 września roku kolejnego (tu: 30 września 2019 r.), w celu ich
weryfikacji.
Oznacza to równocześnie, że podmioty zobowiązane, które w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31
marca 2018 r. nie dokonały przywozu gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie
są zobowiązane do przedkładania Prezesowi URE informacji o wielkości zapasów obowiązkowych
ustalonych w wysokości 0 MWh.
Wielkość zapasów obowiązkowych – stosownie do postanowień z art. 24 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy –
odpowiada co najmniej 30 – dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu dokonanemu
w okresie od dnia 1 kwietnia roku ubiegłego (tu: 1 kwietnia 2017 r.) do dnia 31 marca danego roku
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zmiana dokonana na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, z późn. zm.);

(tu: 31 marca 2018 r.) ustalonemu na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach
statystycznych oraz informacjach przekazanych w trybie art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.), zgodnie z którym
„Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą oraz podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego przekazują Prezesowi URE informacje o realizacji umów
dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za ostatni kwartał, w tym o cenach i ilościach
zakupionego gazu ziemnego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału.”.
Do informacji o wielkości zapasów obowiązkowych podmioty zobowiązane powinny dołączyć
sprawozdania statystyczne GAZ-3 za marzec i grudzień ubiegłego roku (tu: marzec i grudzień
2017 r.) oraz marzec danego roku (tu: 2018 r.), a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
za wydanie decyzji w wysokości 10 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo na
rachunek właściwego organu podatkowego, którym jest Prezydent m. st. Warszawy (Urząd
Dzielnicy Ochota - m. st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, nr rachunku: Bank
Handlowy 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055).
Ponadto przypominam, że określony w art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach termin złożenia ww.
informacji do 15 maja każdego roku, jest terminem materialnym, co oznacza że jest to termin
nieprzywracalny.
Jednocześnie zwracam uwagę iż, wszystkie kopie dokumentów przesyłanych do Urzędu Regulacji
Energetyki powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez notariusza
lub przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym,
rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
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