
DECYZJA

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia t4 czerwca 7960 r. - Kodeks postępowania

administraryjnego (Dz. U,z2017 r.,poz.1257) zwanejdalej,,Kpa",wzwiązkuzart L6 ust.l i 2

ustawy z dnia22lipca2OL6 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych

ustaw [Dz. U. z2016r.,poz.7165,zpóźn.zm,),zwanei dalej,,ustawą zmieniającą" oraz art. 30

ust. 1 pkt 4 i art.32 usL 1 plrt 1 ustawy zdnia 10 kwietniaL997 r. - Prawo energetyczne

(Dz.U. z2017 r,,poz,220,zpóźn.zm,),zwanej dalejjako,,ustawa - Prawo energeĘ/czne",

po rozpatrzeniu

wnios ku złożonegow dniu 1 1 stycznia 20 !7 r,, przez prze dsięb i o rcę :

Pana |anusza Sadeckiego
prowadzącego działaln ość gosp o darc zą p o d nazw ą

,,SAD-OIL F.H.U. |anusz Sadecki"
w Rumi

ul. Kosynierów 19, 84-230 Rumia
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PREzEs
URZĘDU REGUIltc|I ENERGETYKI

OGD.41 ], 3. 1 3 2,5,2017 .15074.MMu1

posiadającego:

1] numer identyfikacji podatkowej (CEIDGJ:

zwanego dalej:,,Koncesjonariuszem",

Gdańsh dnia § ipca?}I7r,

5B6_100_40-02

postanawiam zmieni

decyzję z dnia 23 maja2006 r. Nr OPC/15074/W/OGD/2006/BP (zmienioną,późniejśż5rmi
decyzjami) w sprawie udzielenia Koncesjonariuszowi koncesji na obrót paliwami c

okres od dnia 30 maja 2006r. do dnia 30 maja 2026r.

poprzez nadanie i ei brzmienia:
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,,udzielam przedsiębi or_cy:

Panu lanuszowi Sadeckiemu
pr owadzącemu działalność gospodarc zą pod nazwą

,,SAD-OIL F.H.U. lanusz Sadecki"
w Rumii

ul, Kosynie rów 79, 84-230 Rumia

posiadającemu:

1) numer identyfikacji podatkowej (CEIDG):

zwanemu dalej:,,Koncesjonariuszem",

586-100-40-02

KoNCEsII
Nr OPC/15O7 4 lW / OGD / 2006 /BP

na obrót paliwami ciekłymi

na okres od dnia 30 maia 2006 r. do dnia 30 maia 2O26r,

na następujących warunkach:

1. przedmiot i zakres działalności
Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarćzą w zakresie
obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN:

- benzynami silnikowymi: 271012 45,2770 t2 49,

- olejami napędowymi:27L0 19 43,2710 20 I!,

- lekkimi olejami napędowymi i pozostałymi olejami napędowymi: 27L0 79 46,

27L0 79 47,2710 L9 4B,27I0 20 t5,27I0 20 17,27t0 20 19;

- biopaliwami pĘnnymi (ciekĘmi):

a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów meĘlowych stanowiących dodatki do paliw
ciekĘch,

b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa pĘnne [ciekłe) bez wzg|ędu na kod CN,

zwyłączeniem biopaliw pĘmnych stanowiących dodatki do paliw ciekĘch,

przy wykorzystaniu środków transportu paliw ciekłych - cystern drogofi.ych,

Warunki wykonywania działalności

Warunki ogólne

Koncesjonariusz jest obowiązany do zapewnienia wysokiej jakości świadc4lnfitrń§frh"
niezawodności zaopatrzenia w paliwa ciekłe przy zachowaniu "rr"ł|i3Prj#ry,nrYĘ
możliwychkosztów 
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2.I.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności w sposób nie powodująry

zagrożenia d|a życia lub zdrowia ludzkiego'óFaz 
-nie 

narażający na powstanie szkód
materialnych.

2.1.3, Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, w Ęm
przepis ów o ochroni e śro dowiska i bezpieczeńs twie ekol"o gicznym, a talże wydanych na

ich podstawie przepisów wykonaw czych. :

2.!.4. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymywania lub zagwarantowania możliwoŚci
pozyskania środków finansowych lub majątku pozwalającego na zaspokojenie roszczeń
osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności
objętej koncesją lub szkód w środowisku.

2.1.5. Koncesjonariusz nie może,sprzedawać paliw ciekĘch przedsiębiorcom wykonującym
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, jeżeli

nie posiadają koncesji, w przypadkach, gdy taka koncesja jest wymagana przepisami
ustawy - Prawo energetyczne.

2,1.6. Koncesjonariusz jest obowiązany, zgodnie z art,34 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne,

do wnoszenia corocznej opłaty do budżetu państwa, w sposób i w wysokości
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 3 tej u'stawy.

2.1.7. Koncesjonariusz jest obowiązany do zapewnienia, aby czynności w zakresie
samodzielnej eksploatacji instalacji i urządzeń wykonywaĘ wyłącznie osoby

legitymujące się posiadaniem wymaganych w tym zakresie kwalifikacji.

2.2. Warunkiszczególne

2.2,1. Koncesjonariuszowi nie wolno czynić przedmiotem obrotu paliw ciekĘch, których
parametry jakościowe są niezgodne z parametrami określonymi obowiązującymi
przepisami i wynikającymi z zawartych umów.

2.2.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do posiadania ważnego dokumentu określającego
parametry fizykochemiczne danej partii paliwa będącego przedmiotem obrotu,
wydanego każdorazowo przez bezpośredniego sprzedawcę tego paliwa, a także do

wydania na jego podstawie każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu obrót paliwami
ciekłymi, a innemu odbiorcy na jego żądanie, oświadczenia we własnym imieniu
o zgodności parametrów jakości dostarczonego paliwa z parametrami jakości

wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów i z zawartej z odbiorcą
umovvy.

2.2.3. Koncesjonariuszowi nie wolno eksploatować stacji paliw lub bazy paliw,

niespełniających warunków technicznych określonych obowiązująeymi przepisami.

2.2.4. Koncesjonariuszowi nie wolno składować oraz dokonywać obrotu konfekcjonowanyTn
gazem pĘnnym w butlach, niezgodnie zWmaganiami bezpieczeństwa i higieny praqy

oraz warunkami technicznymi, określonymi obowiązującyrni przepisami. ; "

2.2,S. Koncesjonariuszowi nie wolno eksploatować urządzenia technicznego

dozorem technicznym,bez ważnej d.ecyzji zezwalającej na jego eksploatację lu
decyzji o wstrzymaniu jego eksploatacji, wydanych przez o.g"ir'*ł*ś.,pqfr1ffi

objętego

dozoru technicznego.
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2.2.6. Koncesjonariusz jest obowiązany do posiad3,.1i3 ważnego pozwolenia wodnoprawnego
lub pozwolenia zintegrowanego, gdy są one wymagane.

2,2.7. Koncesjonariuszowi nie wolno stosować w obrocie paliwami ciekłymi przyrządów
Pomiarowych, w tym w szczególności odmierzaczy paliw ciekłych, bez wymaganych
dowodów prawnej kontroli metrologicznej lub niespełniających wymagań tej kontroli.

2,2,8. Koncesjonariuszowi nie wolno eksploatować środków transportu, któr}rmi dokonywany
jest przewóz pa|iw ciekĘch, niespełniających wymagań określonych obowiązującymi
Przepisami, w szczególnoŚci wymagań dotyczących przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych.

2.2.9. W przypadku powierzania, na podstawie zawieranych umów, transporfu paliw ciekĘch
innym podmiotom, Koncesjonariusz zobowiązany jest do każdorazowego ustalenia, czy
Środki transportu, którymi dokonywany będzie przewóz wch paliw, spełniają
wymagania okreŚlone obowiązującymi przepisami, w szczególności wymagania
metrologiczne oraz wymagania dotyczące przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych,

2.3. Sprawozdawczość i udzielanie informacii
2.3.t. Koncesjonariusz obowiązany jest zawiadomić pisemnie Prezesa URE w przypadku

zmiany:

1] oznaczeniapodmiotu, jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz ich adresu,

2) numeru identyfikacji podatkowej NIP,

- najpóŹniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian, przedkładając jednocześnie,
w przypadku kiedy zmiana ta spowoduje potrzebę zmiany zapisów niniejszej koncesji,
wniosek o jej zmianę,

2.3,2, Koncesjonariuszjestobowiązany,wterminieniedłuższymniżl4dnioddniazaistnienia
innych - niż wskazane w pkt 2.3,1. - istotnych zmian doĘczących wykonywanej
działalności objętej niniejszą koncesją (w szczegó|ności odnoszącychsię do rozszerzenia
bądŹ ograniczenia zakresu tej działalności, danych osób uprawnionych lub wchodząrych
w skład organu uprawnionego do reprezentowania KoncesjonariuszaJ, zawiadomić
pisemnie Prezesa URE o tych zmianach, przedkładając jednocześnie - w przypadku kiedy
zmiana ta powoduje potrzebę zmiany zapisów niniejszej koncesji - wniosek o jej zmianę.

2.3,3. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE
o zamiarze zaprzestania działalnoŚci koncesjonowanej nie później niż na
3 miesiące przed przewidywaną datą zaprzestania działalności.

2.3.4. Koncesjonariusz jest obowiązany pisemnie zawiadomić Prezesa'URE o niepodjęciu
działalnoŚci objętej koncesją, jeżeli nie podejmie jej w ciągu 6 miesięcy od dnia
udzielenia koncesji, nie później niż 14 dni od dnia upływu tego terminu, podając
przyczyny niepodjęcia działalnoŚci; za datę podjęcia działalności uwiża'się.Uatę
faktycznego rozpoczęcia odsprze daży paliw ciekłych.

2.3.5. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego informowania P4ezesąU
podziału lub połączenia z innymi podmiotami, nie późnie jniżna30 dni
{atą podziału lub połączenia.
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2.3.6, Koncesjonariusz jest obowiązany pisemnie zawiadomić Prezesa URE o zaprzestaniu
spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne, atalże o zaistnieniu okolicznoŚci, o których mowa w art. 33 ust. 3 lub usL 3a
tej ustawy, najpóŹniej w terminie 7 dni od dnia, w którym Koncesjonariusz przestał
spełniaĆ którykolwiek z wrłr. warunków lub zaistniała }<tórakolwiek z ww, okoliczności.

a

2.4, Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesii lub po iei cofnięciu
2.4.1. Koncesjonariusz nie później niż na 18 miesięcy przed upływem ważności koncesji

i zaprzestaniem działalności przedstawi Prezesowi URE opracowane na własny koszt
analizy:

1] techniczną, 
,

2) finansową (v,lraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego
badania sprawozdania finansowego Koncesjonariusza za ostatni rok działalności -
jeŚli obowiązek badania tego sprawozdania wynika z przepisów ustawy z dnia 29
września 7994r, o rachunkowości (Dz. U. z2016r,poz,1047),

3] wpływu na środowisko,

w zakresie wykonywanej działalności koncesjonowanej, które określą w szczególności
stan w}lwiązania się koncesjonariusza ze zobowiązań wzg|ędem osób trzecich na dzień
p r z ewi dywa n e go zako ń cz enia tej dział al n o ś ci,

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do realizacji wniosków i za|eceń wynikających
zpov,lyższych analiz, w najkrótszym możliwym terminie.

2.4.3. Koncesjonariusz jest obowiązany po zaprzestaniu działalności koncesjonowanej do
likwidacji skutków swojej działalności, w szczególności w zakresie rekultywacji
gruntów, przywrócenia rzeŹby terenu do właściwego stanu, utylizacji odpadów
niebezpiecznych,

2.4.4, Koncesjonariusz, w terminie 18 miesięcy przed planowaną datą zaprzestania
działalnoŚci koncesjonowanej, opracuje i przedstawi Prezesowi URE plan działań,
o których mowa w punkcie 2,4.3, z podaniem źródeł ich finansowania. W przypadku
wystąpienia istotnych zmian warunków, na podstawie których powyższy plan został
sporządzony, Koncesjonariusz jest obowiązany dojego niezwłocznej aktualizacji.

2.4.5. Koncesjonariuszniejestobowiązanydorealizacjipostanowieńpkt2.4,L_2.4.4.jeże|i
majątek służący do wykonywania działalności został przekazany innemu podmiotowi
do dalszej eksploatacji.

UZASADNIENIE

DecyzjąPrezesa URE z dnia 23 maja2006r. Nr OPC/1 5074/W |OGD/2006/B| (zmig1loną
póŹniejszymi decyzjami) udzielono Koncesjonariuszowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi, na
okres od dnia 30 maja2006 r. do dnia 30 maja 2026 r,

Pismem z dnia 11 stycznia 2077 r., stosownie do dyspozycji art. 16 us
zmieniającej Koncesjonariusz zwrócił się do Prezesa URE z wnioskiem o

koncesji w celu dostosowania jej treści do definicji paJiw ciekĘch, wskazanej
p}
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ustaw}' - Prawo energetyczne, Wobec pov,lyższego, w dniu 18 maja 2017 r,, Prezes URE wezwał
Koncesjonariusza do uzupełnienia przedmiotówe§ó-Wiriósku w zakresie vvymaganym przez
ustawę - Prawo energetyczne. Koncesjonariusz przedstawił wymagane dokumenty i informacje
w dniu 2t czerwcaLDl7 r.

IednoczeŚnie, w toku postępowania administracyjnego, Prezes URE przedstawił
Koncesjonariuszowi uaktualnione warunki wykonywania działalności gospodarczej,: Warunki
wykonywania działalności objętej koncesją zostaĘ określone zgodnie z art 37 ustawy - Prawo
energeĘczne.

Na podstawie analizy zgromadzonego materiału dowodowego oraz po ustaleniu stanu
faktycznego stwierdzono, że Koncesjonariusz spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 ustavĘl -
Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości
gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności oraz ma możliwości techniczne
gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności w zakresie paliw ciekłych wskazanych we
wniosku.

Ponadto stwierdzono, iż w stosunku do Koncesjonariusza nie jest prowadzone
Postępowanie upadłoŚciowe ani nie znajduje się on w likwidacji, a także, że nie zachodzą
w stosunku do niego przesłanki nega§rwne, określone w art. 33 usL 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo
energeĘczne.

Na Podstawie arŁ 163 Kpa, organ administracji publicznej może zmienić decyzję, na mocy
lrtórej strona nabyła prawo, talęe w innych pr4ryadkach oraz na innych zasadach niż olrreślone
w Dziale II Rozdziale 13 Kpa, o ile przewidują to przepisy szczegó|ne - w sprawie niniejszej
przepisem takim jest art. 16 ust, 1 i 2 ustawy zmieniającej.

Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, iż zostaĘ spełnione przesłanki dokonania
zmiany decyzji Prezesa URE z dnia23 maja 2006 r. Nr OPC/15074[W/OGD/2006/BP,poplzez
dostosowanie jej treści zgodnie z deknicją paliw ciekłych zawartą w ustawie - Prawo
energetyczne,

Ponadto mając na względzie treść przepisu art 43b ust. 4 pkt 3 ustawy - Prawo
energe§rczne, wprowadzonego ustawą zmieniającą i zobowiązującego Prezesa URE do
zamieszczania w rejestrze przedsiębiorstw posiadających koncesję aktualnej treści koncesji,
w niniejszej decyzji zmieniające j zawarĘ został tekst jednolity decyzji o udzieleniu koncesji na
obrót paliwami ciekłymi, uwzględniający dotychczas dokonane zmiany koncesji na obrót
paliwami ciekłymi.

W związku z powyższym Prezes URE orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

L, Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie
- Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za
EnergeĘki, w terminie dwutygodniowym od dnia
z 10lnryietnia t997 r. - Prawo energetyczne oraz
postępowania cywilnego).

do Sądu Okręgowegó,, W.l'Warszawie
pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulaeji
jej doręczenia [arL 30 ust. 2
art,479aapkt 1 i art.479łl
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2. odwołanie od decyzji powinno czynić. n4p,§Ł,w.rłągąl!.9.Ę,przepisanym dla pisma
Procesowego oraz zawieraĆ oznaczenie zaskarżonej deqzii i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zavńerać
wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części [art 47g4g Kodeksu
Postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać di,adres Północnego,"oddziału
Terenowego Unędu Regulacii Energetyki - ut. ó_holp.pwa7,8o - 819 Gdańsk i'

Otrzvmuie:
1)Pan }anusz Sadecki

prowadząry działalność gospodarczą pn,
,,SAD-OIL F.H.U. lanusz Sadecki"
ul. Kosynierów 19
84-230 Rumia

2)a/a

a,l; _i !,;Ę]it,r:\\ $.J*i3]

Ninieisza decyzia zwolŃona iest z opłaty sl€rbowei na podstawie

ań.4 ustawy o opłacie skarbowei

w związku z treścią załącznika do tei ustawy

(część I pkt 53)

w Północnym Oddziale T{renowym

Urzędu Regulacii Ener|getyki

z siedzibą \^/ Gdańs

Maciej Musiejko
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