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PREZES
URZqDU REGULACII ENERGETYKI

0L8.4113.3 18.20 17.MFu

DKN:6910

DECYZIA

Lublin, dnia kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania

administracyjnego [Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p62n. zm.) w zwi4zku z art.16 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niekt6rych

innych ustaw [Dz. U. z 201,6 r. poz. 1,1,65 z p6Ln. zm.) oraz art. 30 ust. ] ustawy z dnia

10 kwietnia1,997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z20IBr.poz.755 zp62n.zm.),

po rozpatrzeniu wniosku przedsiqbiorcy:

P rzedsiebio rstwo Wiel ob ran ircw e,,KO MU NALNIK"

Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ciq

z siedzib4w Bialei Podlaskiei,

ul, Aleja Jana Pawla II 33, 21-500 Biaia Podlaska,

posiadajqcego:

1) numer w rejestrze przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru SEdowego (KRS): 000020761.2,

2) numer identyfikacji podatkowej [NIP): 5370000130,

zw anego dalej,,Koncesjonariu szem",

postanawiam zmieni6:

mojq decyzjqz dnia 15 lipca 20L4 r. nr 0PC/1,331,5/6970/W/OLB/20L4/AWr, zmienion4

decyzj4 z dnia 2 pa1dziernika 2014 r. nr OPC/1331,5A/691,0 /W /OLB/201,4/lD w sprawie

udzielenia Koncesjonariuszowi koncesji na obr6t paliwami cieklymi na okres od

1'J- paidziernika 201,4 r. do 10 pa1dziernika 2030 r. i ustalid tre56 powolanej wyze j decyzji,

p oprzer, na danie i ej nastqpui 4cego b rzmienia :

,,udzi elam przedsiqbiorcy:

Przedsiqbiorstwo Wielobran*owe,,KOMUNALNItr("

Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialr o5ci4

z siedzibq w Bialei Podlaskiei,

ul. Aleja |ana Pawla 1133,21"-500 Biata Podlaska,

Pelny tekst koncesji, obejmuj4cy szczeg6lowy zal<res i warunki pror,r,adzenia dzialalnoSci koncesjonriwariel, ,lostqtiity
jest na stronie illternetowej Biuletynu Inforrnacji Publicznej Urzqdu Regulacji Energetyki '... . ' "ir .
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posiadajqcemu:

1) numer w rejestrze przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru SEdowego (KRSJ: 0000207 6L2,

2) numer identyfikacji podatkowej [NIP): 5370000130,

zwanemu dalej,,Koncesj onariu szem",

KONCESII

nr OPC/13 315/69LO /w /OLB/2OL4/AWr zp6Ln. zm.

na obr6t paliwami cieklymi

na okres od 11 patdziernika20L4 r. do 10 paidziernika 2030 r.

na nastqpujqcych warunkach:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAT.ATNOSCI

Przedmiot dzialalnoSci objqtej niniejsz4 koncesjq stanowi dzialalnoSi gospodarcza

w zakresie obrotu paliwami cieklymi oznaczonymi nastqpuiqcymi kodami CN:

benzynami silnikowymi:27t012 45,2770 LZ 49;

oleiami napqdowymi:27L0 79 43,27L0 20 7L;

gazem plynnym (LPG) w tym konfekcjonowanym gazem plynnym: 27Lt L2,

277! L3, ZTLL L9 00, z wytqczeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych

w procesach uzdatniania plyn6w zloiowych;

przy wykorzystaniu stacji paliw plynnych zlokalizowanei w Bialei Podlaskiei,

ul. Aleia fana Pawla II 33;

oraz

- konfekcionowanym gazem plynnym (LPG): 27LLI2, 27LtL3, 27L17900,

z tuylEczeniem rnieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania

plyn6w zloiov'rych

przy wykorzystaniu:

- magazynu butli zgazem zlokalizowanego w Biatej Podlaskiej, ul. Aleja fana Pawla II 33;

- Srodk6w transpc.rtu - samochod6w ciqzarowych do przewozu butli.

2, WARUNKI PROWADZENIA DZIATALNOSCI

_-.*-2.L. "Warunki o96lne.
Jttt\.
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". ."".)2.1.liX.o3rcesjonariusz jest obowi4zany do zapewnienia wysokiej jako5ci Swiadczonych
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2.1.2. Koncesjonariusz jest obowi4zany do wykonywania dzialalnoSci w spos6b nie

powoduj4cy zagroLenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz nie naraLalqcy

na powstanie szk6d materialnYch'

2.1.g, Koncesjonariusz jest obowiqzany do przestrzegania obowiqzujqcych przepis6w'

w tym przepis6w o ochronie Srodowiska i bezpieczenstwie ekologicznYffi, 3 takze

wydanych na ich podstawie przepis6w wykonawczych'

2.L.4. Koncesjonariusz jest obowi4zany do utrzymywania Iub zagwatantowania

mo2liwoSci pozyskania Srodk6w finansowych Iub majqtku pozwalaj4cego na

zaspokojenie roszczefi os6b trzecich mogqcych powstad wskutek niewtasciwego

prowadzenia dzialalnoSci objqtej koncesj4lub szk6d w 6rodowisku'

2,1.5. Koncesjonariusz nie moze sprzedawai paliw cieklych przedsiqbiorcom

wykonujqcym dzialalnos6 gospodarczqw zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami

cieklymi, jelelinie posiadajq koncesji, w przypadkach, gdy taka koncesja jest wymagana

przepisami ustawy - Prawo energetyczne'

2.L,6. Koncesjonariusz jest obowiEzany, zgodnie z art' 34 ust' 1 ustawy - Prawo

energetyczne, do wnoszenia corocznej oplaty do bud2etu pafistwa, w spos6b

i w wysokoSci okreSlonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie

art.34 tej ustawY.

2.L.7. Koncesjonariusz jest obowi4zany do zapewnienia, aby czynno6ci w zakresie

samodzielnej eksploatacji instalacji i urzqdzefi wykonywaly wyl4cznie osoby

legitymuj4ce siq posiadaniem wymaganych w tym zakresie kwalifikacji'

?.2. Warunki szczegilne.

Z.Z.L. Koncesjonariuszowi nie wolno czynit przedmiotem obrotu Palii'r' cieklych, kt6rych

parametry jakosciowe sE niezgodne z parametrami okreSlonymi obowiqzujqcymi

przepisami i wynikajqcymi z zawartych um6w'

2.2.2. Koncesjonariusz jest obowi qzany do posiadania waZnego dokumentu okre6laj4cego

parametry fizykochem iczne danej partii palirva bqdqcego przedmiotem obrotu'

wydanego kaldorazowo przez bezposredniego sprzedawcQ tego paliwa, a takze do

wydania na jego podstawie kazdemu przedsigbiorcy prowadzqcemu obr6t paliwami

cieklymi, a innemu odbiorcy na jego a4danie, oswiadczenia we wlasnym imieniu

o zgodno5ci parametr6w jakoSci dostarczonego paliwa z paranletramt-- iakoSc-i .,;i
wynikaj4cymi z obowiqzuj4cych w tym zakresie przepis6w i z zawartej z odbiorcE-/

' '';;'1 i ' ,..1:, 
'"',d

UmOWy. ,. ,;..,.,tjT',
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2.2.4. Koncesjonariuszowi nie wolno skladowai oraz dokonywa6 obrotu

konfekcjonowanym gazem plynnym w butlach, niezgodnie z Wmaganiami

bezpieczeristwa i higieny pracy oraz warunkami technicznymi, okre5lonymi

obowiqzuj4cYmi PrzePisami.

2.2.5. Koncesjonariuszowi nie wolno eksploatowat. urz4dzenia technicznego objqtego

dozorem technicznym,bezwainej decyzjizezwalaj4cej na jego eksploatacjq lub wbrew

decyzji o wstrzymaniu jego eksploatacji, wydanych przez organ wla5ciwej jednostki

dozoru technicznego.

2.2,6. Koncesjonariusz jest obowi4zany do posiadania wa2nego pozwolenia

wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego, gdy sa one wymagane.

2.2.7. Koncesjonariuszowi nie wolno stosowad w obrocie paliwami cieklymi przyrz4dow

pomiarowych, w tym w szczeg6lno5ci odmierzaczy paliw cieklych, bez wymaganych

dowod6w prawnej kontroli metrologicznej lub niespelniajqcych wymagari tej kontroli.

2.2.8. Koncesjonariuszowi nie wolno eksploatowa6 Srodk6w transportu, kt6rymi

dokonywany jest przew6z paliw ciekiych, niespelniaj4cych wymagari okreSlonych

obowiqzujqcymi przepisami, w szczeg6lnoSci wymagari dotycz4cych przewozt)

drogowego towar6w niebezpiec zny ch.

2.2,g. W przypadku powierzania, na podstawie zawieranych um6w, transportu paliw

cieklych innym podmiotom, Koncesjonariusz zobowi4zany jest do kazdorazowego

ustalenia, czy Srodki transportu, kt6rymi dokonywany bqdzie przew6z tych paliw,

spelniajq wymagania okreslone obowi4zujqcymi przepisami, w szczeg6lnoSci

wymagania metrologiczne oraz wymagania dotycz4ce przewozu drogowego towar6w

niebezpiecznych.

2.3. Sprawozd awczoflt. i udzielanie informacii.

2.3.L, Koncesjonariusz obowi4zany jest zawiadomi6 pisemnie Prezesa URE w przypadku

zmiany:

1) oznaczenia podmiotu, jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz ich adresu,

Z) numeru w rejestrze przedsiqbiorc6w w Krajowym Rejestrze S4dowym lub numeru

r6wnowa1nego rejlstru paristw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej, paristwa czlonkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji,
-rd 
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2.3.2. Koncesjonariusz jest obowiqzany, w terminie nie dlu?szym niL L4 dni od dnia

zaistnienia innych - niL wskazane w pkt 2.3.t. - istotnych zmian dotycz4cych

wykonywanej dziatalno6ci objqtej niniejsz4 koncesj4 (w szczeg6lnoSci odnosz4cych siq

do rozszerzeniab4d2 ograniczenia zakresu tej dzialalnoSci, danych os6b uprawnionych

lub wchodz4cych w sklad organu uprawnionego do reprezentowania

KoncesjonariuszaJ, zawiadomii pisemnie Prezesa URE o tych zmianach, przedl<iadajEc

jednocze5nie - w przypadku kiedy zmiana ta powoduje potrzebq zmiany zapis6w

niniejszej koncesji - wniosek o jej zmianq.

2.3.3. Koncesjonariusz jest obowi4zany do pisemnego poinformowania Prezesa URE

o zamiarze zaprzestania dzialalnoSci koncesjonowanej nie p62nie) niL na 3 miesiqce

przed przewidywanq datq zaprzestania dziaialnoSci.

2.3,4. Koncesjonariusz jest obowi4zany pisemnie zawiadomii Prezesa URE o niepodjqciu

dzialalnoSci objqtej koncesj4, jezeli nie podejmie jej w ci4gu 6 miesiqcy od dnia

udzielenia koncesji, nie p6Zniej niL 14 dni od dnia uplywu tego terminu, podajqc

przyczyny niepodjqcia dziatalnolci; za datq podjqcia dzialalnoSci uwaLa siq datq

faktyczneg o rozpoczqcia odsprz edaLy paliw cieklych.

2.3.5. Koncesjonariusz jest obowiqzany do pisemnego informowania Prezesa URE

o zamiarze podzialu lub pot4cz enia z innymi podmiotam i, nie p62niei ni| na 3 0 dni przed

planowan4 datE podzialu lub potqczenia.

2.3.6. Koncesjonariusz jest obowi4zany pisemnie zawiadomii Prezesa URE

o zaprzestaniu spelniania kt6regokolwiek z warunk6w, o kt6rych mowa w art. 33

ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, a takZe o zaistnieniu okoliczno5ci, o kt6rych mowa

w art.33 ust.3lub ust.3a tej ustawy,najp6iniej w terminie 7 dni od dnia, w kt6rym

Koncesjonariusz przestal spelniai kt6rykolwiek z ww. warunk6w lub zaistniala

kt6rakolwiek z ww. okolicznoSci.

2.+. Warunki zaprzestania dzialalnoSci po wyga5nigciu koncesii lub po iei

cofniqciu.

2.+.t. Koncesjonariusz nie p6Zniej niz na L8 miesiqcy przed uplywem wazno5ci koncesji

i zaprzestaniem dziatalno5ci przedstawi Prezesowi URE opracowane na wlasny koszt

analizy:

1) techniczn4,

2) finansowq (wraz z opini4 i raportem biegiego rewidenta z przeprowadzonegg'.,,,.1 L,, ^*t. --.r ---o--o , 
,.,r-. .t, 1. "_-,...,r1.

badania sprawozdania finansowego Koncesjonariusza za ostatni'rok dzialalpo(ci

- jeSli obowiqzek badania tego sprawozdania wynika z przepis6ly'usta'i,vy z Qni;,A'":;

29 wrze(;nia L994 r. o rachunkowo5ci [Dz. U. 22019 r. poz' 351),''
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3) wplywu na Srodowisko,

w zakresie wykonywanej dzialalno6ci koncesjonowanej, kt6re okreSl4 w szczeg6lnoSci

stan wywi4zania siq Koncesjonariusza ze zobowi4zafrwzglqdem os5b trzecich na dzie,it

p rzewi dywa nego zakoit czenia tej d zi alalno6 ci,

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiqzany do realizacji wniosk6w i zaleceri wynikaj4cych

zpowyLszych analiz, w najkr6tszym mo2liwym terminie.

2.4.3. Koncesjonariusz jest obowi 7zany po zaprzestaniu dzialalno5ci koncesjonowanej do

likwidacji skutk6w swojej dzialalno6ci, w szczeg6lno5ci w zakresie rekultywacji

grunt6w, przywr6cenia rzeLby terenu do wla6ciwego stanu, utylizacji odpad6w

niebezpiecznych.

2.4.4. Koncesjonariusz, w terminie 18 miesiqcy przed planowanq dat4 zaprzestania

dzialalnoSci koncesjonowanej, opracuje i przedstawi Prezesowi URE plan dzialari,

o kt6rych mowa w punkcie 2.4.3, z podaniem 2r6del ich finansowania. W przypadku

wyst4pienia istotnych zmian warunk6w, na podstawie kt6rych powyiszy plan zostal

sporzqdzony, Koncesjonariusz jest obowi Ezany do jego niezwlocznej aktualizacji.

2.4.5. Koncesjonariusz nie jest obowi4zany do realizacji postanowieri pkt 2.4.t. - 2.4.4.

ieieli maj4tek stuz4cy do wykonywania dzialalno6ci zostai przekazany innemu

podmiotowi do dalszej eksploatacji."

UZASADNIENIE
Na wniosek z dnia lL stycznia Z0L7 r., na podstawie art.61$ 1 ustawy - Kodeks
postqpowania administracyjnego oraz art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo energetyczne,
w zwi4zku z art.16 ust. 1 ustawy z d,nia 22 lipca 20L6 r. o zmianie ustawy - Prawo
energetyczne oraz niekt6rych innych ustaw, zostalo wszczgte postqpowanie
administracyjne w sprawie zmiany koncesji udzielonej Przedsiqbiorstwu
Wielobranzowemu,,KOMUNALNIK" Sp. z o.o. z siedzibq w Bialej Podtaskiej, na prowadzenie
dzialal noSci gospodarczej poleg ajqcej na obrocie pal iwa mi ci eklymi.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwier dzono,2e Koncesjonariusz spelnia
warunki okreSlone w art. 33 ust. 1 pkt 1-6 Prawa energetycznego oraz nie zachodzq wobec
niego okoliczno6ci okre6lone w art. 33 ust. 3 i 3a tej ustawy.

W zwiEzku z potrzebq Scislego okre6lenia przedmiotu i zakresu dzialalno6ci
koncesjonowanej w decyzji wskazane zostaly miejsca i spos6b wykonywania przez
Koncesjonariusza dzialalnoSci gospodarczej polegaj4cej na obrocie paliwami ciekiymi oraz

,-*:ToqlSje.paliw ciektych oznaczone kodami CN zgodnie z wnioskiem i tre5ciqrozporz4dzenia

,,r,''.','\--Ministfa-Energii z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie szczeg6lowegowykazu paliw cieklych,
,':'.:K- (tbr)rlh,1v1riw;,rzanie,magazynowanie lub przeladunek, przesylanie lub dystrybucja, obr6t,t'/'-*$il" 

w,tym.obr'6tzzagranicE, wymaga koncesji oraz kt6rych przyw6 zwymagawpisu do rejestru__i ':i-.,.:,u
';: t, i fii) i P.oQm i ot6w przywozEcych [Dz. U. z 2al6 r. poz. 2039).

. .- ,'. ' 'i--" " '
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Warunki wykonywania dzialalnoSci objqtej koncesjE zostaly okre6lone zgodnie

z art.37 Prav','a energetycznego. W toku postqpowania przeslano Koncesjonariuszowi do

wiadomoSci tre6i wspomni anych wyzej warunk6w.

Dodatkowo majEc na uwadze art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne,

stanowi4c ego,2e koncesja powinna okre5lai oznaczenie podmiotu, jego siedziby lub miejsca

zamieszkania oraz ich adres, w oznaczeniu Koncesjonariusza w koncesji zaszla konieczno56

uzupelnienia jego oznaczenia, zgodnie z zapisami z rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego

Rejestru Sqdowego.

Maj4c na uwadze povrylsze, orzeczono jak w sentencji'

POUCZENIE
0d niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do S4du Okrqgowego w Warszawie - S4du

Ochrony Konkurencji i Konsument6w, za po6rednictwem Prezesa URE, w terminie

dwutygodniowym od dnia jej dorqczenia [art. 47946 pkt 1 i art. 47947 S 1 ustawy

z dnia 17 listopadaLg64 r. - Kodeks postQpowania cywilnego [Dz. U.z2018 r. poz. 1360

z p62n. zm.), w zwiqzku z art.30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne). Odwolanie

nalei,y przeslad na adres: Urz1d Regulacii Energetyki - Wschodni Oddzial

Terenowy z siedzibq w Lublinie - al. lilzefa Pilsudskiego 13, 20 - OIL Lublin.

Odwolanie od decyzji powinno czyni( zadofit. wymaganiom przepisanym dla pisma

procesowe go oraz; awierai oznaczenie zaskar2onej decyzji i wartoSci przedmiotu sporu,

przytoczenie zarzut6w, zwiqzle ich uzasadnienie, wskazanie dowod6w, a tak2e zawiera(.

wniosek o uchylenie albo zmianq decyz)i w caloSci lub w czqSci (art. 4794e Kodeksu

postqpowania cywilnego). 
..-.1,.,,,. ,-.. .

Strona ma prawo wglqdu w akta ,sfawy;.sp or'z4dzania z nich notatek, kopii lub odpis6w.

1".

2,

3.

Prawo to przysluguje r6wniei,po.iaka.ficziniu postgpowania (art. 73 $ L Kodeksu

postqpowania administracyjnegd),' .il',,:;l :iu,:;;, , .: prezes

i --," t 'l :''-:,: ".:i, , 
Urzgdu Regulacii.Energetyki

Niniejsza d.ecyzja zwolniona jest z "oplaty"
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o oplacie

sl<arbowej w zwi4zku z tre6ciE zalqcznika do tej
ustawy (czq6i I pkt 53).

Otrzvmuie:
L. Przedsiqbiorstwo Wielobran2owe

,,KOMUNALNIK" Sp, z o.o.

ul. Aleja Jana Pawla II 33

21-500 Biala Podlaska
woj.lubelskie
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