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Objaśnienia do wykazu: 

1. W kolumnie „Lp” wstawić liczbę porządkową wpisu do wykazu. 

2. W kolumnie „Oznaczenie podmiotu” wstawić imię i nazwisko albo nazwę wraz z  formą prawną podmiotu zlecającego usługę. 

3. W kolumnie „Miejsce zamieszkania/Siedziba i ich adres” w przypadku osób fizycznych zlecających usługę dane dotyczące miejsca zamieszkania (w tym jego adresu) nie podlegają publikacji i udostępnieniu 

na stronie internetowej i w siedzibie Spółki. W takiej sytuacji należy wstawić „NIE PODLEGA PUBLIKACJI”. Na potrzeby wewnętrzne i realizacji sprawozdawczości należy uzupełnić tę kolumnę o wskazane 

dane. 

4. W kolumnie „Numer akcyzowy” wstawić numer wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli posiada, jeżeli nie posiada tego numeru to wstawić informacje „NIE POSIADA”. 

5. W kolumnie „Numer PESEL\Seria i numer dowodu tożsamości” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim wykaz jest publikowany na stronie internetowej oraz 

udostępniany w siedzibie Spółki wstawić „NIE PODLEGA PUBLIKACJI”. Na potrzeby wewnętrzne i realizacji sprawozdawczości należy uzupełnić tę kolumnę o wskazane dane. 

6. W kolumnie „Usługa” wstawić w zależności od zakresu świadczonych usług : „MAGAZYNOWANIE”, „PRZEŁADUNEK”, „PRZESYŁANIE”, „DYSTRYBUCJA”. 

7. W kolumnie „Paliwa ciekłe” wstawić nazwę paliwa z kategorii paliw ciekłych zawartych w prawie energetycznym oraz kod CN paliwa ciekłego będącego przedmiotem usługi.  

8.  W kolumnie „,KONCESJE\REJESTR PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH\ODBIORCA KOŃCOWY” wstawić informacje o posiadanych koncesjach: koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub  koncesji na obrót 

paliwami ciekłymi lub koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą  zawierające (datę wydania koncesji, jej numer oraz datę ważności), datę i numer wpisu do rejestru podmiotów przywożących albo 

informację „ODBIORCA KOŃCOWY”. Informacja o statusie formalnym podmiotu (wytwórca paliw ciekłych, przedsiębiorca obracający paliwem z zagranicą, przedsiębiorca obracający paliwem w Polsce, 

podmiot przywożący, odbiorca końcowy), który zleca przedmiotową usługę, musi być ściśle skorelowana z przyszłym obowiązkiem realizacji miesięcznej sprawozdawczości do URE\ARM\MF w zakresie:   

a) oznaczenia przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy końcowego paliw ciekłych;  

b) informacji o rodzajach i ilości paliw ciekłych oraz ich pochodzeniu, poprzez wskazanie informacji o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wytworzeniu lub nabyciu na tym terytorium, 

będących przedmiotem usług, wraz z podaniem miejsca ich świadczenia.` 

Do czasu uruchomienia rejestru podmiotów przywożących przez URE w przypadku deklaracji ze strony podmiotu zlecającego usługę, że posiada taki status w tej kolumnie należy wpisać „ BRAK REJESTRU”.    

9. W kolumnie „WPIS DO REJESTRU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH” należy wpisać numer posiadany przez podmiot w rejestrze ARM (druga kolumna: http://bip.arm.gov.pl/index.php?doc=1420 ) albo 

informacje „NIE PODLEGA WPISOWI”.   

 
1 Art. 30 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o  zmianie ustawy – Pe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165) - „pierwszym miesiącem uwzględnianym w wykazie, o którym mowa w art. 4ba ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.”  

WYKAZ PODMIOTÓW ZLECAJACYCH UNIMOT S.A. USŁUGI MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU PALIW CIEKŁYCH,  
 PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW CIEKŁYCH 

Ustalony na podstawie art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2019 r. poz.755, ze zm.)  
w dniu 4 listopada 2019 roku za okres ostatnich 12 miesięcy1  
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USŁUGA Paliwa ciekłe KONCESJE\ REJESTR PODMIOTÓW 
PRZYWOŻĄCYCH\ ODBIORCA 

KOŃCOWY 

WPIS  
DO REJESTRU 

ZAPASÓW 
INTERWENCYJNYCH 

Nazwa KOD CN 

1. UNIMOT PALIWA 
Sp. z o.o.  

 

ul. Świerklańska 2A 
47-120 Zawadzkie 

302673320 - 7831710765   NIE DOTYCZY magazynowanie Gaz 
płynny 

propan-
butan 

27111900 1) koncesja na obrót paliwami ciekłymi 
udzielona decyzją z dnia 30 kwietnia 2014 roku 
nr OPC/12974/23622/W/OPO/2014/MT                                            
2) koncesja na obrót paliwami ciekłymi z 
zagranicą z dnia 25 stycznia 2019 roku nr 
OPZ/223/23622/W/DPC/2019/MJ  
3) RPP/586 

570/3970 

http://bip.arm.gov.pl/index.php?doc=1420

