
………………….…………………….dnia…………….. 

…………………………………………………………. 
                 (Nazwa przedsiębiorcy/podmiotu )    

 

 …………………………………………………………. 
                                    (adres)  

 

……………………………………………………...... 
(NIP i Regon) 

Oświadczenie 

Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 32 ustawy z  dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012.1059 z 

późn. zm.) przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalnośd gospodarczą w zakresie wytwarzania, 

przetwarzania , magazynowania , przesyłania i dystrybucji paliw oraz obrotu nimi zobowiązane są do posiadania 

koncesji niniejszym oświadczam, że: 

1.1 jestem / nie jestem przedsiębiorcą energetycznym w myśl art.32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 

energetyczne i : 

o (  ) posiadam/(  ) nie posiadam koncesję o której mowa w art. 32 ust.1 pkt 1-4 o  nr ………………………… / ważną 

do dnia ……………………, która nie została cofnięta przez Prezesa URE; 

o (  ) zostałem wpisany/(  ) nie zostałem wpisany do rejestru podmiotów przywożących zgodnie z art. 32 a 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne; 

o (  ) dokonałem/(  ) nie dokonałem zgłoszenia zgodnie z art.43 e posiadanej infrastruktury  paliw ciekłych . 

2.1 nie posiadam koncesji, jednakże uzyskałem promesę koncesji o której mowa w art. 43 pkt. 1.  

1.  Właściwe podkreślid 

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 

za podanie nieprawdy, a także oświadczam, że mam świadomośd, że zgodnie z Ustawą z dnia  10 kwietnia 1997 r. 

– Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zmianami) a w szczególności z artykułem 32  ustawy 

mówiącym, że do prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą, magazynowaniem, przeładunkiem, 

przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych niezbędne jest uzyskanie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki.  

                                                                                                                 

…………………………………………….………..……………………………………………… 
          Czytelny podpis użytkownika urządzenia (zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu) 

Pouczenie  dotyczące ustawy z  dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012.1059 z późn. zm.)   
Art. 3 12. Przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalnośd gospodarczą w zakresie: 
wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi (…) 
Art. 32 1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 
1) wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania: 
a) paliw stałych lub paliw gazowych, 
. 
2) magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach 
skroplonego gazu ziemnego, jak również magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych w instalacjach magazynowania paliw ciekłych lub instalacjach 
przeładunku paliw ciekłych, z wyłączeniem lokalnego magazynowania gazu płynnego w instalacjach o przepustowości poniżej 1 MJ/s; 
3) przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, z wyłączeniem: dystrybucji paliw gazowych w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz przesyłania lub 
dystrybucji ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW; 
4) obrotu paliwami lub energią (…..) 
Art.  32a.  1. Prezes URE prowadzi rejestr podmiotów przywożących. (…..). 
Art.  32c. 1. Podmiot przywożący może dokonywad przywozu paliw ciekłych po wpisaniu do rejestru podmiotów przywożących. (….). 
Art.  43e 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalnośd polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, 
przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący, przekazują do Prezesa URE 
informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji 
infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury. (……). 

Zgodnie z art. 23 r. ust. 3 i 4 ustawy z  dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012.1059 z późn. zm.)  Dyrektor Transportowego  
Dozoru Technicznego kontroluje spełnienie  obowiązku : 
1. posiadania koncesji 
2. wpisu do rejestru podmiotów przywożących  
3. zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych 
 



ADNOTACJE TDT: 
 

W związku z wydaniem świadectwa ADR / w wyniku badania urządzenia technicznego wykonanego na podstawie ustawy z dnia 21 

grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2015 poz. 1125 z zm.) – świadectwo ADR nr…………………………………………………….   

/ protokół TDT nr ………………………………………………… z badania urządzenia, numer ewidencyjny urządzenia TDT lub VIN 

pojazdu……………………………… …………………stwierdzam, że : 

□ oświadczenie wypełnione poprawnie/bez uwag 

□ podmiot oświadczył, że nie posiada koncesji (promesy) lub nie został wpisany do rejestru podmiotów przywożących lub nie dokonał zgłoszenia do 

Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych,  ale  może prowadzid działalnośd w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji 
paliw  ciekłych (co wynika z wydanego świadectwa ADR/badania urządzenia)  wobec czego informacja zostanie zgłoszona natychmiast do TDT w Warszawie w 
celu poinformowania Prezesa URE. 
 

Podmiot odmówił wypełnienia „Oświadczenia” (lub nie złożył „Oświadczenia”) wobec czego składam 
następującą notatkę służbową (o okolicznościach odmowy lub braku „Oświadczenia”):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis inspektora / wyznaczonego pracownika w OT/ZI TDT) 

 
 
 
 
 
Sprawdzono w rejestrze koncesji URE na stronie internetowej: 
http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/koncesje/1,Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html 
 

 
posiada / nie posiada koncesję  (niepotrzebne skreślić) 

  
 
 
……………………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis wyznaczonego pracownika w OT/ZI TDT) 

 
 

 
 
Wysłano informację i skany dokumentów do Dyrektora TDT  

 
 
     ………….………….………….………………………………………………………. 

    (data i czytelny podpis Kierownika OT TDT / kierującego ZI /zastępującego) 
  ( °wypełnia się tylko w sytuacji gdy brak potwierdzenia posiadania koncesji) 


