
W związku z koniecznością rozpoczęcia sprzedaży oleju opałowego według nowych zasad określonych 
w ustawach: 

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 
oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. 2017 poz. 708) 

oraz 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11). 

Informujemy, iż z dniem 01.04.2020 r sprzedaż oleju opałowego będzie możliwa jedynie po uprzednim 
zarejestrowaniu osoby kupującej olej opałowy jako podmiotu zużywającego olej opałowy (ZPO). 

Po dostawie oleju trzeba będzie  elektronicznie (w systemie monitorowania przewozu towarów 
SENT)potwierdzić ilości odebranego oleju opałowego oraz złożyć oświadczenie o jego przeznaczeniu. 

Zgodnie z nowymi regułami, osoby i podmioty zużywające, które będą kupować olej opałowy będą 
zobowiązane do zarejestrowania posiadanych urządzeń grzewczych (pieców) we właściwym do wykonywania 
zadań w zakresie akcyzy urzędzie skarbowym – złożyć deklarację AKC-RU aby uzyskać status tzw. 
zużywającego podmiotu olejowego (ZPO). 
Deklarację AKC-RU można również złożyć za pośrednictwem platformy puesc, (w zakładce paliwa opałowe 
– druk AKC-RU), po uprzednim założeniu konta. 
 
Po rejestracji podmioty ZPO uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 
rejestracyjnego uproszczonego, które będzie zawierać numer identyfikacyjny każdego miejsca, w którym 
znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne, a w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych 
(nagrzewnice, osuszacze) – numer identyfikacyjny tego urządzenia. 
Dostawa olejów będzie możliwa wyłącznie do miejsca wskazanego przy rejestracji jako miejsce, w którym 
znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne albo w przypadku urządzenia grzewczego niestacjonarnego – do 
miejsca, w którym aktualnie się ono znajduje, o ile podmiot zużywający olej opałowy poda numer 
identyfikacyjny takiego urządzenia nadany przy rejestracji. 
 
Numery identyfikacyjne, należy podać sprzedawcy oleju każdorazowo przy składaniu zamówienia. 
 
Prosimy nie czekać z rejestracją do ostatniego momentu. 
W razie pytań jest dostępna infolinia udzielająca informacji w tym zakresie  tel:33 483 20 55. 
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