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PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
oP C l 9 628/WoP o l 2009 l ZS

DECYZJA

Na podstawie art. 3ż ust. 1 pkt 4, art. 33 ust. 1 , ?ft. 36 i art.37 ustawy z l0 kwietnia 1997 r. -

Prawo energetyczne (Dr.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. II23

i Nr l70, poz. 1żI], z 2007 r. Nr ż1, poz. l24, Nr 5ż, poz. 343, Nr 115, poz. 790

i Nr l30, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3.

poz. 11) na wniosek strony

udzielam przedsiębiorcy

Panu Markow i Zdr ojewskiemu

pr ow adząc e mu działalnoś ć g o sp o dar cząp o d nazwą

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe - INTANK
z siedzlbą w Toruniu

posiadającemu:

1. numer 16942 w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przęz Prezydenta

Miasta Torunia,

2. numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8790087470,

zw anej dalej,,Konce sj onariuszem"

KONCESJI ,-,

, na obrót paliwami ciekĘmi
na okres od 10 lutego 2009 r. do 31 grudnia2025 r.



1. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOSCI

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza w zakresie

obrotu paliwami ciekĘmi.

2. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI

Warunki ogólne

2.1.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do spełnienia określonych przepisami prawa

warunków wykonywania działalności gospodarczej otaz do wykonywania działalności

objętej niniejszą koncesją na zasadach określonych w ustawie - Prawo energetyczne oraz

wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

2.1,.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących ustaw

dotyczących jakości paliw ciekłych, ochrony środowiska, zasad postępowania z odpadami

i bezpie częństwa ekologic znego) a także wydanych na ich podstawie przepisów

wykonawcrych, a w szczególności do terminowej rea|tzacji określonych tymi przepisami

przedsięwzięc zabezpieczających środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem

działalności wykonywanej na podstawie niniejszej koncesji oraz do posiadania

wymaganych zezwoleń i uzgodnień.

2.I.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do przesttzegania przepisów ustawy z 18 lipca

200I r. Prawo wodne (Dz. IJ . z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 zę zmianami), a w szczególności

do posiadania pozwoleń wodnoprawnych, gdy są one wymagane.

2.1,.4. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności w sposób nle

stanowiący zagrożenia dla Ęcta lub zdrowta ludzkiego oraz nie narażający na powstanie

szkod materialnych.

ż.1.5.

Z

będzie zawtęrać umów kupna sprzedaĘ paliw ciekłych

energety cznymi, które nie posiadaj ą stosownej koncesj i

koncesja taka jest wymagana przepisami ustawy Prawo



2.2. Szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją ze względu na

właściwą obsługę odbiorców

2.2.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymywania stanu technicznego oraz

wyposazenia obiektów, instalacji i urządzeń zapewniających wysoką efektywność

i najlepsząjakość wykonywanej dzińalności objętej niniejszą koncesją z uwzględnieniem

racjonalnego poziomu kosźów, prry zachowaniu obowiązujących przepisów określających

wymogi techniczne, w tym metrologlczne, jakościowe i ochrony środowiska oraz do

przestrzegania przepisów o bezpteczeństwie i higienie pracy ) w tym

w szczegóIności w zakresie bezpieczeństwa pozarowego oraz bezpteczeństwa |udzi

i mienia.

2.2.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do zapewnienia, aby czynności w zakresie

samodzielnej eksploatacji instalacji i urządzeń wykonywały wyłącznie osoby legitymujące

się posiadaniem wymaganych w tym zal<resie kwalifikacji.

2.2.3. Koncesjonariuszowi nie wolno czynić przedmiotem obrotu paliw ciekłych, ktorych

parametry jakościowe są niezgodne z parametrami określonymi obowiązującymi

przepisami i wynikającymi z zawartych umów.

2.2.4: Koncesjonariusz jest obowiązany ,do posiadania waznego dokumentu określającego

parametry fizyko-chemi czne danej partii paliwa będącego przedmiotem obrotu, wydanego

każdorazowo przez bezpośredniego sprzedawcę tegoz paliwa oraz do wydania na j.go

podstawie, na żądante odbiorcy oświadczenua we własnym imieniu o zgodności

parametrów jakości dostarczonego paliwa z parametrami jakości wynikającymi

z obowtązujących w tym zakresie przepisów I z zawartej z tym odbiorcą umowy.

2.2.5. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrąlmywania lub zagwatarftowania mozliwości

pozyskania środków finansowych lub majątku pozwalającego na zaspokojenie roszczęń

osób trzęcich mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej

koncesją lub szkod w środowisku.



ż.3. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu

W prrypadku gdy działalność objęta niniejszą koncesją wywiera wpływ na środowisko,

Koncesjonariusz jest obowiązany, w trakcie prowadzęnia dzińalności koncesjonowanej

oraz po jej zaprzestaniu, do likwidacji skutków tej dzińalności.

2.4. Sprawozdawczość i udzielanie informacji

2.4.1. Koncesjonariusz jest obowią2any zawiadomió Prezesa URE o istotnych nrianach

dotyczących wykonywanej działalności objętej niniejszą koncesją (w tym

w szczególności nazlvy, siedziby, numęru w rejestrze przedsiębiorców, numoru

identyfikacji podatkowej, rozszerzeńa bądź ograniczenia zakresu tej działalności) nie

późńej niż 14 dni od dnia ich powstania.

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE
o zanniatze zaptzestania działalności koncesjonowanej nie pózriej ńż na 3 miesiące przed

przewidywaną d atą zapr zestania działalno ści.

UZASADNIENIE
Na wniosek z 12 włześnia 2008 r., na podstawie art. 61 1 Kodeksu poĘpowania

administracyjnego, w zwią2ku z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo energetyczne, zostało

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Panu Markowi Zdrojewskiemu

prowadzącemu działalnośó gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usfugowe -

INTANK z siedzibą w Toruniu, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej

polegającej na obrocie paliwami cieĘmi,
W trakcie prowadzonego postępowania adminishacyjnego Koncesjonariusz został

wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do wydania koncesji, co ucrynił.

Na podstawie analizy zgtomadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz

spełnia warunki określone w ań, 33 ust. 1 pkt l - 3 ustawy - Prawo enelgetycme oraz nie

zachodzą wobec niego okoliczrości określone w art. 33 ust. 3 tej ustawy.

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały okeślone zgodnie

z art. 37 usta] y - Prawo energeĘczne, Koncesjonariuszowi zabroniono wykonywania

działalności koncesjonowanej przy lĘciu naziemnego zbiomika oleju opałowego

znajdującego się na stacji paliw w Ostaszewie, gm. Łysomice, dz. nr lIlI oruz pojazful
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ciekłę na potrzeby wfasne. Powyzsze wyłączenie mozliwości korzystania ze zbiornika

nadziemnego wynika z przeptsu 1 pkt 2 rozporządzęnia Ministra Gospodarki z 21 listopada

ż005 r. w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadacbary i stacje paliw

płynnych, ruroci Ę1 przęsyłowe dalekosi ężne słuzące do transportu ropy naftowej i produktów

naftowych i ich usytuowanie (Dz. U . z 2005 r. Nr 243, poz. ż063 ze zm.), z ktorego wynika,

że w skład stacji paliw płynnych nie mogą wchodzić nadzięmne zbiorniki magarynowe paliw

innych niż gaz płynny. Jednocześnie Koncesjonariusz złoĘł oświadczenie, żę nie będzie

w prowadzonej działalności koncesj onowanej wykorzystywał te go zbiornika.

Wyłączenie z mozliwości wykorzystywania w ramach działalności koncesjonowanej

pojazdow wskazanych powyzej wynika z faktu nieprzedłożęnia ptzęz Koncesjonariusza

świadectw legalizacji instalacji pomiarowych przeznaczonych do wydawania z nich paliw.

Jednocześnie Koncesjonariusz wskazń, ż9 pojazdów tych nie będzie wykorzystywał

w prowadzonej dztałalności gospodarczej, a jedynie transportował za ich pomocą paliwa dla

zaopatrzenia własnych stacj i paliw.

Okres wazności koncesj i został ustalony 3 1 grudnia 2025 r., zgodnte z art. 36 ustawy -
Prawo energetyczne. Nie zostŃ uwzględniony wniosek Koncesjonariusza o udzielenie

koncesji na okres 20 |at. Prry ustalaniu okresu obowiązywania niniejszej koncesji, Prezes

URE uwzględnił horyzont czasowy dokumentu prryjętego przez Radę Ministrów 4 styczn|a

ż005 r. - ,,Polityka energetyczna Polski do 20ż5 roku".

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji słuĘ stronię odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30

ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479ou pkt 1 i art. 47947 1 Kodeksu

po stępow ania cywilnego) .

2. Odwołanie od decyzjt powinno czynic zadośc wymaganiom przepisanym dla pisma

procesowego oraz zawrcraó oznaczente zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,

prryltoczenie zarzutow, zwtęzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawięrać

wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu

postępowania cywilnego). Odwołanie na|eĘ przesłać na adres Zachodniego Oddziału

Terenowego Urzędu Regulacji EnergeĘki, ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań.



4. Prowadzenie przez Koncesjonariusza działalności wymienionej w art. 32 ust. 1 ustawy -

Prawo energetylznę, innej ntż obrót paliwami ciekłymi, wymaga uzyskania odrębnej

koncesji.

5. Organ koncesyjny uprawniony jest do cofnięcia koncesji lub zmiany j.j zakresu

w przypadkach określonych w Trt. 41 ustawy - Prawo energetylznę i w art. 58 ustawy

z 2lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dr.U. z 2004 r. Nr I73,

poz.l B07 ze zm.).

Między innymi Prezes URE cofa koncesję albo zmtenia jej za\<res w ptzypadku,

gdy przedsiębiorca rażąco narusza waruŃi określone w koncesji lub inne waruŃi

wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa

oraz w przypadku, gdy w .vqrznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego Iub

prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami

regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją (art. 41 ust. 3 ustawy - Prawo

energetyczne w związku z art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzię dziaŁalności gospodarczej).

Prezes URE możę równiez cofnąć koncesję albo zmienić jej zal<res zę względu na

zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także

w razię ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (art. 4I ust. 4 pkt l ustawy - Prawo

energetyczne w zwięku z art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie dzińalności gospodarczej)

oraz w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetyaznego lub jego łączenia z innymi

podmiotami (art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy - Prawo energety czne).

6. Koncesjonariusz jest zobowiązany, zgodnte z art.34 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne,

do wnoszenlacorocznej opłaty do budzetu państwa, w sposób i w wysokości określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 3 tej ustawy.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacj i Energetyki

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 616 zł
w dniu 26 września 2008 r.
na rachunek 54 1 030 1 5080000000550036045.
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Otrzymuje:
Pani Marek Zdrojewski
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe -

ul. Hiacyntowa23
87-100 Toruń


