Warszawa, 20 sierpnia 2018 r.

wg rozdzielnika

Szanowna(-y) Pani(-e) Prezes(-ie),
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356) wzywam do przedstawienia
informacji dotyczących realizacji obowiązku utrzymywania zapasów paliw w ilości zapewniającej
utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej i ciepła do odbiorców, określonej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w
sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. z 2003 r. nr 39, poz. 338 z
późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.
Informacje powyższe należy przekazać w formie zgodnej ze wskazanym wzorem formularza
według stanu na dzień 19 sierpnia 2018 r., drogą pocztową na adres: Departament Rynków
Energii Elektrycznej i Ciepła w Urzędzie Regulacji Energetyki, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie
181, w terminie do 7 września 2018 r.
Zwracam uwagę, że ww. formularze oraz ewentualne wyjaśnienia powinny być podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji danego przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji
ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym bądź na podstawie
odrębnego pełnomocnictwa.
Jednocześnie proszę o udzielenie informacji, w jaki sposób dokonane zostało faktyczne
sprawdzenie ilości utrzymywanych zapasów paliw i przekazanie do URE wyników tego
sprawdzenia za okres, który ma wpływ na określenie stanu zapasów na dzień 19 sierpnia 2018 r.
Informuję przy tym, że:
1. Przedstawione informacje powinny uwzględniać także paliwa rozpałkowe i pomocnicze.
2. Przedsiębiorstwa dysponujące więcej niż jednym miejscem wytwarzania energii wypełniają
formularz odrębny oddzielnie dla każdego miejsca wytwarzania energii elektrycznej i/lub
ciepła.
3. Przedsiębiorstwa utrzymujące zapasy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia, załączają
do ww. formularza potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej umowy sprzedaży
z dostawcą, w której dostawca zobowiązał się do utrzymywania na potrzeby przedsiębiorstwa
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zapasów w ilości co najmniej czternastodobowego zużycia, na składowisku dostępnym w
każdym czasie na potrzeby tego przedsiębiorstwa.
4. Przedsiębiorstwa utrzymujące zapasy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, załączają
do ww. formularza zestawienie kopalń, które dostarczają łącznie 70% przewidywanego zużycia
węgla kamiennego, odległych od składowiska zapasów tego węgla, sąsiadującego z miejscem
wytwarzania energii, o nie więcej niż 50 km (należy wyszczególnić nazwę kopalni i odległość od
składowiska), a także poświadczone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych umów
sprzedaży węgla zawartych przez przedsiębiorstwo energetyczne z tymi kopalniami lub w
przypadku braku takich umów, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur za
dostarczony węgiel kamienny.
5. Przedsiębiorstwa utrzymujące zapasy węgla brunatnego na zasadach określonych w § 2 ust. 1
pkt 2, ust. 1a oraz ust. 2 rozporządzenia, przedstawiają potwierdzoną za zgodność z oryginałem
kopię aktualnej umowy sprzedaży zawartej z dostawcą lub w przypadku jednego podmiotu
będącego właścicielem zarówno kopalni jak i źródła, dokumenty wewnętrzne wskazujące na
utrzymywany zapas w złożu.
Wersja elektroniczna formularza dostępna jest na stronie: http://www.ure.gov.pl pod
zakładką: „Przydatne formularze” – „ZAPASY PALIW”.
W formularzu należy podać, oprócz nr telefonu do osoby przygotowującej formularz,
również adres poczty elektronicznej.
Telefony kontaktowe do Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w Urzędzie
Regulacji Energetyki w powyższej sprawie: (22) 487 57 15 lub (22) 487 57 23.
POUCZENIE
1. Stosownie do postanowień art. 28 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki może żądać od przedsiębiorstw energetycznych informacji dotyczących ich
działalności, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji
prawnie chronionych.
2. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy – Prawo energetyczne w przypadku, gdy
przedsiębiorstwo energetyczne świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji,
o których mowa w art. 28 tej ustawy lub odmawia ich udzielenia, Prezes URE nakłada karę
pieniężną na to przedsiębiorstwo.
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3. Niezależnie od kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwo energetyczne Prezes URE może
nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego (stosownie do
postanowień art. 56 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne).

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
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