
Gdańsk, dni Ó kwietnia 2010 r.
PREZES

URZĘDUREGULACJIENERGETYKI

OPC/1293/VV/OGD/2010/KK

DECYZJA

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4, art. 33 ust. 1, art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,

poz. 112, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,

Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3,

poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21,

poz. 104) na wniosek strony

udzielam przedsiębiorcy:

Panu Pawłowi Hallmanowi

prowadzącemu działalność gospodarczą pn.

E.P.T Master Paweł Hallman

w Suchym Dębie

posiadającemu:

1) numer 296/07 w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez VVójta

Gminy Suchy Dąb,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 583-255-12-62,

zwanemu dalej "Koncesjonariuszem"

.•
KONCESJI ..•. -, \

na obrót paliwami ciekłymi

na okres od 16 lipca 2010 r. do 16 lipca. 2020 r.
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na następujących warunkach:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza

w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

2. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

2.1. Warunki ogólne

2.1.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do spełnienia określonych przepisami prawa

warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz 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 przepisów

dotyczących jakości paliw ciekłych, ochrony środowiska, zasad postępowania

z odpadami i bezpieczeństwa ekologicznego, a także wydanych na ich podstawie

przepisów wykonawczych, a w szczególności do terminowej realizacji określonych

tymi przepisami przedsięwzięć zabezpieczających środowisko przed szkodliwym

oddziaływaniem działalności wykonywanej na podstawie niniejszej koncesji oraz do

posiadania wymaganych zezwoleń i uzgodnień.

2.1.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późno zm.),

a w szczególności do posiadania pozwoleń wodnoprawnych, gdy są one wymagane.

2.1.4. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności w sposób

nie stanowiący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz nie narażający

na powstanie szkód materialnych.

2.1.5. Koncesjonariusz nie będzie zawierać umów kupna - sprzedaży paliw ciekłych

z przedsiębiorstwami energetycznymi, które nie posiadają stosownej .koncesji
'i

w przypadkach, gdy koncesja taka jest wymagana przepisami ustawy - Prawo, !,. ,~,
energetyczne. . ..
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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

wyposażenia obiektów, instalacji i urządzeń zapewniających wysoką efektywność

i najlepszą jakość wykonywanej działalności objętej niniejszą koncesją,

z uwzględnieniem racjonalnego poziomu kosztów, przy zachowaniu obowiązujących

przepisów określających wymogi techniczne, w tym metrologiczne, jakościowe

i ochrony środowiska oraz do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie

pracy, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz

bezpieczeństwa ludzi 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 zakresie kwalifikacji.

2.2.3. Koncesjonariuszowi nie wolno czynić przedmiotem obrotu paliw ciekłych,

których parametry jakościowe są niezgodne z parametrami określonymi

obowiązującymi przepisami i wynikającymi z zawartych umów.

2.2.4. Koncesjonariusz jest obowiązany do posiadania ważnego dokumentu

określającego parametry fizyko - chemiczne 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 umowy. W przypadku importu lub przesunięcia

wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych określonych niniejszą koncesją,

Koncesjonariusz jest obowiązany do przeprowadzenia kontroli jakości

wprowadzanych do obrotu paliw celem sprawdzenia dotrzymywania przez te paliwa

parametrów jakościowych wynikających z krajowych norm jakościowych

określonych w obowiązujących przepisach oraz przekazania wyników "bad~ń"" .:',~,
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2.2.5. 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.

2.3. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu

2.3.1. W przypadku, gdy działalność objęta niniejszą koncesją wywiera wpływ

na środowisko, Koncesjonariusz jest obowiązany, w trakcie prowadzenia działalności

koncesjonowanej oraz po jej zaprzestaniu, do likwidacji skutków tej działalności.

2.4. Sprawozdawczość i udzielanie informacji

2.4.1. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE" o istotnych zmianach dotyczących

wykonywanej działalności objętej niniejszą koncesją (w tym w szczególności nazwy,

siedziby, numeru w rejestrze przedsiębiorców, numeru identyfikacji podatkowej,

rozszerzenia bądź ograniczenia zakresu tej działalności) nie później niż 14 dni

od dnia ich powstania.

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE

o zamiarze zaprzestania działalności koncesjonowanej nie później niż na 3 miesiące

przed przewidywaną datą zaprzestania działalności.

2.4.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego informowania Prezesa URE

o zamiarze podziału lub połączenia z innymi podmiotami, nie później niż na 30 dni

przed planowaną datą podziału lub połączenia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku

z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo energetyczne, zostało wszczęte postępowanie

administracyjne w sprawie udzielenia Koncesjonariuszowi koncesji na prowadzenie

działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz

został wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do wydania- :k?l)ce,s,~i:.

co uczynił. -.. ',,/ "-",
,.( 'I

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji " ?twietqtQ&1o;" ::::~I\
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że Koncesjonariusz spełnia warunki zawarte wart. 33 ust. 1pkt 1', 4 ustawy' ~P.rą~o I,~~;I
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energetyczne oraz nie zachodzą wobec niego okoliczności określone wart. 33 ust. 3 tej

ustawy.

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie

z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne.

Okres ważności koncesji został ustalony na 10 lat, zgodnie z art. 36 ustawy -

Prawo energetyczne oraz wnioskiem strony.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie -

Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE,

w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3

ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu

postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego

Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819

Gdańsk.

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu

sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,

a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części

(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3. Uzyskanie niniejszej koncesji nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych koncesji

i zezwoleń, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

4. Prowadzenie przez Koncesjonariusza działalności wymienionej wart. 32 ust. 1

ustawy - Prawo energetyczne, innej niż obrót paliwami ciekłymi, wymaga uzyskania

odrębnej koncesji.

S. Organ koncesyjny uprawniony jest do cofnięcia koncesji lub zmiany jej zakresu

w przypadkach określonych wart. 41 ustawy - Prawo energetyczne i wart. S8

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.

Nr 1SS, poz. 109S, z późno zm.).

Między innymi Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres w przypadku, gdy

przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki

wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone p~z-epis~mi
"1' •

prawa oraz w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie 'usunął stanu
,. 'I " .~.

faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesjilub
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z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją (art. 41 ust. 3

ustawy - Prawo energetyczne w związku z art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej).

Prezes URE może również cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu

na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli,

a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy -

Prawo energetyczne w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej) oraz w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego

lub jego łączenia z innymi podmiotami (art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy - Prawo

energetyczne).

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

energetyczne, do wnoszenia corocznej opłaty do budżetu państwa, w sposób

i w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 3 tej

ustawy
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Otrzymuje:

Paweł Hallman
prowadzący działalność gospodarczą pn.
E.P.T Master Paweł Hallman
ul. Gdańska 60
83 - 022 Suchy Dąb
woj. pomorskie

"

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości
616,00 z/w dniu 10 lutego 2010 r.

na rachunek 541030 150800000005 5003 6045

Glówny specjalista
w Pólnocnym Oddziale Terenowym

Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Krystyna Krasodomska

6


