UCHWAŁA NR LX/146/2020
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu do reprezentowania Powiatu
Siedleckiego w sprawach związanych z systemem SENT
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2019r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2332 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. Upoważnia się pracownika jednostki organizacyjnej Powiatu Siedleckiego – Pana
Włodzimierza Drabarka - Dyrektora Domu na Zielonym Wzgórzu do:
1. rejestracji Powiatu Siedleckiego na platformie PUESC celem uzyskania Id-SISC podmiotu,
2. rejestracji, aktualizacji, dezaktualizacji reprezentacji Powiatu Siedleckiego,
3. monitorowania przewozu towarów w systemie SENT.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Karol Tchórzewski
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Uzasadnienie
Dom na Zielonym Wzgórzu jest odbiorcą oleju opałowego, natomiast nabywcą jest Powiat
Siedlecki zarejestrowany jako płatnik VAT. Jednostka nadrzędna jest zobowiązana
do rejestracji podmiotu na platformie PUESC aby uzyskać nr Id-SISC, po czym może udzielić
reprezentacji pracownikowi jednostki odbierającej dostawy oleju opałowego. Rejestracja powinna
zostać dokonana do dnia 31 stycznia 2020 r.
Z dniem 1 lutego 2020 r. wszystkie podmioty odbierające olej opałowy zobowiązane są do
wykonania zgłoszenia w rejestrze SENT. Uzyskanie numeru identyfikacyjnego Id-SISC jest
niezbędne by móc realizować obowiązki wynikające z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r.
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opałowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2332 z późn. zm.) tj. uzupełnić zgłoszenie SENT o informację
o odbiorze towaru.
Brak uzupełnienia zgłoszenia SENT o informację o odbiorze towaru może skutkować
postępowaniem kontrolnym i nałożeniem przez organy administracji skarbowej kar finansowych.
Dyrektor Domu na Zielonym Wzgórzu aby móc kontynuować dalsze czynności rejestracyjne
musi posiadać stosowne upoważnienie.
Starosta
Karol Tchórzewski
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