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2019 r.

PREZEs
URZĘDU REGULACII ENERGETYKI
O

GD.4

11

3.22.20 L9 .3287. KFr

DECYZIA
Na podstawie art. La4

i

art. 155 ustawy z dnia 1,4 czerwca t960

r.

Kodeks
postępowania administracyjnego [Dz. U. z 201B r,, poz,2a96, z poźn. zm.) zwanej dalej
,,Kpd" orazart.32 ust. 1pkt 4,w zwlązkuzart.30 ust, 1ustawyz dnia 10 kwietnia 1,997
r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 20].B r., poz.755, z poźn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą Prawo energetyczne"
po rozpatrzeniu
wni o sku złożonego przez przedsi ębiorcę

:

Pan Henryk Orłowski
p rowad zący działalnośćgospo darc zą pn.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
HEOPS Henryk Orłowski
ul. Bohaterów Westerplatte 56,14-400 Pasłęk
posiadającego:
numer identyfikacji podatkowej NIP (CEIDG) : 57B-01 2,64-5L
zwanego dalej :,,Koncesj onarius zem",

postanawiam zmienić

udzielającą Koncesjonariuszowi koncesji na obrót
kwietnia 2009 r. do dnia 16 kwietnia 2029 r.

poprzez

na okres od dnia 16

,,udzielam przedsiębiorcy:

Pan Henryk Orłowski
gospo darczą pn,
p rowad zący działalność
Przedsiębiorsnuo Handlowo Usługowe
HEOPS Henryk Orłowski
ul. Bohaterów Westerplatte 56,14_400 Pasłęk
posiadającemu:
numer identyfikacji podatkowej NIP ICEIDG) : 57B-01 2-64-5L

zwanemu dalej :,,Koncesjonariuszem",

KoNcEsJI
Nr OPC 13287 lWlOGD

/2OO9lD|

na obrót paliwami ciekĘmi

,

2o29 r.
na okres od dnia 16 kwietnia 2oog r, do dnia 16 lnrietnia

na następujących warunkach:
przedmiot i zakres działalności

I.

przedmiot działalnościobjętej niniejszą koncesją stanowi działalnośćgospodarcza

kodami CN:
w zakresie obrotu paliwami ciekĘrmi, oznaczonYmi nastęPującYmi
a)

-

_

benzynami silnikowymi:?7t} L2 45,27 12 49,
olejami napędowymi 2770 19 43,2710 20 L1',
19 00 z vlYłączeniem
gazem płynnym (LpG): 27LL L2, 27tL L3,27tL L4 00, 27tL
mieszanin propanu_butanu, uzyskiwanych w procesach uzdatniania PłYnów
złożowych,
19 46'27t0 L9
lekkimi olejami opałowymi i pozostałymi olejami naPędowYml:2770
47,2710 79 48

przy wykorzystaniu stacji paliw zlokalizowanej W Pasłęku PrzY ul. Bohaterów
Westerplatte 56;
b)

benzynami silnikowymi: 27I0 L2 45,27 12 49i
olejami napędowymi: 2710 19 43, 27'J"0 Z0 IL,
L9 00 z wyłączeniem
gazem płynnym (LPG) : 27L! !2,27Lt 73, 27LI L4 00, 27L7
mieszanin propanu-butanu, uzyskiwanych w Procesach uzdatniania PłYnów
złożowych,
2l7

przy wykorzystaniu stacji paliw, z|oka|izowanej w miejscowości Godkowo;
c)

-

benzynami silnikowymi: 27 L0 12 45, 27 L2 49,
olejami napędowymi : 27 L0 t9 43, 27 L0 20 LL,
lekkimi olejami opałowymi i pozostałymi olejami napędowymi:27L0 L9 Ą6,27t0 L9
47 ,27L0 L9 48

przy wykorzystaniu środków transportu do przewozu paliw

ciekłych rystern

drogowych.
Koncesjonariusz nie moze dokonywać przeładunku paliw ciekłych pomiędzy rysternami
poza terenem do tego odpowiednio przystosowanym.

Z.
2.L,

Warunki wykonywania działalności
Warunki ogólne.

Z.7..1. Koncesjonariusz jest obowiązany do zapewnienia wysokiej jakościświadczonych
usług, niezawodności zaopatrzenia w paliwa ciekłe przy zachowaniu zasady

.

n

ajniższych mozliwych kosztów

2.!.2, Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalnościw sposób nie
powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiegcl oraz nie narażający
na powstanie szkód materialnych.

2.1.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów,
w tym przepisów o ochronie środowiskai bezpieczeństwie ekologicznym, a takze
wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

2.L4. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymywania lub zagwarantowania
mozliwości pozyskania środków finansowych lub majątku pozwalającego na
zaspokojenie roszczeń osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego
prowadzenia działalnościobjętej koncesją lub szkód w środowisku.

2.1.5. Koncesjonariusz nie moze sprzedawać paliw ciekłych przedsiębiorcom
wykonującym działalnośćgospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu
paliwami ciekłymi, jezeli nie posiadają koncesji, w przypadkach, gdy taka
koncesja jest wymagana przepisami ustawy - Prawo energetyczne.

2.I.6. Koncesjonariusz jest obowiązany, zgodnie z art. 34 ust. L ustawy Prawo
energetyczne, do wnoszenia corocznej opłaty do budżetu państwa, w sposób
iw

wysokościokreślonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie

art. 34 tej ustawy.

czynności w zakresie
vvyłącznie osoby
kwalifikacji.

2.1.7.

samodzielnej eksploatacji
legitymujące się posiadaniem
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2.2. Warunki

szczególne.

2.2.1. Koncesjonariuszowi nie wolno czynić przedmiotem obrotu paliw ciekłych,
których parametry jakościowesą niezgodne z parametrami okreŚlonymi
obowiązującymi przepisami i wynikającymi z zawartych umów.
2.2.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do posiadania waznego 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 ządanie, oświad czeniawe własnym imieniu o zgodności parametrów jakoŚci
dostarczonego paliwa z parametrami jakości wynikającymi z obowiązujących
w tym zakresie przepisów i z zawartej z odbiorcą umowy.
2.2.3. Koncesjonariuszowi nie wolno eksploatować stacji paliw lub bazy paliw,
niespełniających warunków technicznych określonychobowiązującymi
przepisami.
2.2.4. Koncesjonariuszowi nie wolno składować oraz dokonywaĆ obrotu
konfekcjonowanym gazem płynnym w butlach , niezgodnie z'Wmaganiami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunkami technicznymi, okreŚlonymi
obowiązującymi przepisami.

2.2.5. Koncesj onarius zowi nie wolno eksploatować urządzenia technicznego obj ętego
dozorem technicznym, bez ważnej decyzji zezwalającej na jego eksploatację lub
wbrew decyzji o wstrzymaniu jego eksploatacji, wydanychprzez organ właŚciwej
j ednostki dozoru technicznego.
2.2.6, Koncesjonariusz jest obowiązany do posiadania waznego pozwolenia
wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego, gdy są one wymagane.

2,Z.7. Koncesjonariuszowi nie wolno stosować w obrocie paliwami ciekłymi
przyrządów pomiarovvych, w tym w szczególności odmierzaczy paliw ciekłych,
bez wymaganych dowodów prawnej kontroli metrologicznej lub
niespełniających wymagań tej kontroli.
Z.2.B. Koncesjonarius zowi nie wolno eksploatować środkóń transportu, którymi
dokonywany jest przewóz paliw ciekłych, niespełniających wymagań
określonych obowiązującymi przepisami, w szczególności wymagań
dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
2.2.9, W przypadku powierzania, na podstawie zawieranych umów, transportu paliw

ciekłych innym

Koncesjonariusz zobowiązany

jest

do
kazdorazowego ustaleni ił,cŹV'środ-kitransportu, którymi dokonywany będzie
przewóztychpaliw, pg]+}r"n wym;igdnl3,gkreślone obowiązującymi przepisami,
w szczegó l n o ści wyma lhj.,Ąp e tT'ort$ ćlŻne Ę ra z Wmaga ni a doty czące p rz ewo z u
l
drogowego towaróiv nipĘueżp.ie,,znłch. ; i;:
podmio.t^o,xrl,*__
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2.3.

Sprawozdawczość i udzielanie informacji.
2.3.1, Koncesjonariusz obowiązany jest zawiadomić pisemnie prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (o,Prezes URE') w przypadku zmiany:
t) oznaczenia podmiotu, jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz ich

2)

adresu,
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. Koncesjonariusz jest obowiąz lny, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
zaistnienia innych - niż wskazane w pkt 2.3.L. - istotnych zmian dotyczących

wYkonYwanej działalnoŚci objętej niniejszą koncesją [w szczególności
odnoszącYch się do rozszerzenia bądŹ ogranic zenia zakresu tej działalności,

'

danYch osób uPrawnionych lub wch odzących w skład organu uprawnionego do
rePrezentowania Koncesjonariusza), 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 koncesj ą, jeżeli nie podejmie jej w ciągu 6
miesięcYod dnia udzielenia koncesji, nie późniejniżL4 dni od dnia upływu tego
terminu, Podając przyczyny niepodjęcia działalności;za datę podjęcia
działalnoŚci uwaŻa się datę faktycznego rozp oczęciaodsprze daży paliw ciekłych.
2,3.5. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego informowania prezesa URE
o zamiarze Podziału lub połączeniaz innymi podmiotami, nie później niż na 30
dni przed planowaną datą podziału lub połączenia.
2.3.6. Koncesjonariusz jest obowiązany pisemnie zawiadomić prezesa URE
o zaPrzestaniu sPełniania któregokolwi ekzwarunków, o których mowa w art. 33
ust. 1 ustarłryz - Prawo energetyczne, a także o zaistnieniu okoliczności, o których
mowa w art. 33 ust. 3 lub ust. 3a tej ustawy, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia,
w którYm Koncesjonariusz przestał spełniać którykolwiek z v{w. warunków lub
zaistniała którakolwiek z ww. okoliczności.

2.4.

Warunki zaprzestania działalności
cofnięciu.

2.4.1.

.,

Waznoscl

i

zaprzestaniem
własny koszt analizy:
1) techniczną,
koncesj i
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2) finansową (wraz z opinią i

raportem biegłego rewidenta

z przepr ow adzone go badani a s p rawo zdania finans owego Ko nces j onari u s za
za ostatni rok działalności- jeśliobowiązek badania tego sprawozdania
wynika z przepisów ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowoŚci
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
wpływu na środowisko,

3)
w zakresie wykonywanej działalnościkoncesjonowanej, które

okreŚlą
w szczególności stan wywiązania się Koncesjonariusza zezobowiązań względem
osób trzecich na dzień przewidywanego zakończenia tej działalnoŚci.

2.4,2. Koncesjonariusz jest obowiązany do rea|izacii wniosków i zaleceń wYnikającYch
zpov,lyższych analiz, w najkrótszym mozliwym terminie.
2.4.3. Koncesjonariusz jest obowiązany po zaprzestaniu działalnoŚci koncesjonowanej
do likwidacji skutków swojej działalności,w szczególnoŚci w zakresie
rekultywacji gruntów, przryrócenia rzeźby terenu do właŚciwego stanu,
utylizacj i odpadów nieb ezpiecznych.
2.4.4. Koncesjonariusz, w terminie 18 miesięcy przed planowaną da!"ą za9rzestania
działalnościkoncesjonowanej, opracuje i przedstawi Prezesowi URE plan
działań,
o których mowa w punkcie 2.4.3, z podaniem źródełich finansowania.
W przypadku wystąpienia istotnych zmian warunków, na podstawie których
powyzszy p\an został sporządzony, Koncesjonariusz jest obowiązany do jego
niezwło cznej aktualizacj i.
2.4.5. Koncesjonarius z nie jest obowiązany do realizacji postanowień pkt 2.4.L. , 2.4.4.
jezeli majątek słuzący do wykonywania działalnościzostał przekazany innemu
podmiotowi do dalszej eksploatacji.
UZASADNIENIE
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (,,Prezes URE') z dnia 30 marca
2009 r. nr opC/3287 /w /OGD/2009/DI @ późn. zm.) udzielono Koncesjonariuszowi
koncesji na obrót paliwami ciekłymi na okres od dnia 16 kwietnia 20t9 r. do dnia 16
kwietnia2029 r.
Pismem z dnia 7 marca2019 r. Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem do Prezesa
URE o zmianę ,,Przedmiotu i zakresu" udzielonej koncesji, z uwagi na rozszerzenie
zakresu działalnościkoncesjonowanej o obrót olejem napędowym o kodzie CN 2710
20 LL. Na potwierdzenie powyższego Koncesjonariusz przedstawił stosowną
dokumentację.

Na podstawie art. 155 Kpa, decyzja ostateczna, la m_o9y_ Ę!Qt.i strona nabyła
prawo, moze być w kazdym czasie za zgodą strg{ry $Ć.lr,yl",,"aloU;4ą'iŃpna prze z organ
arlminisfracii nllhlicznei. którv ia wvdał ieżeli biże-Diś$isz:bzeeóil]iie nie bprzeciwiaią się
lub słuszny
interes strony.

Po analizie stanu faktycznego stwierd zono,

dokonania zmianY decyzji Prezesa z

iż zostały spełnione przesłanki
dnia 30 marca 2009 r.

nr 0PC/32B7 /W/OGD/2009/DI. Za zmianą
powyższej decyzji przemawia bowiem
słusznY interes Koncesjonariusza, a nie sprzeciwiają
się jej przep isy szczegóIne.

w związku z powyzs

zym prezes uRE orzekł jak w sentencji

POUCZENIE
1.

2.

3.

od niniejszej decYzji słuzY odwołanie do Sądu okręgowego
w Warszawie _ Sądu

ochrony Konkurencji
i Konsumentów, za PoŚrednictwem Prezesa URE, w
terminie dwutygodniowym od dnia dorę czenia
niniejszej decYzji [art, 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
energetyc zne oraz art. 479aopkt 1 i art. n7g+l
,
kodeksu postępowania cywilnego). odwołanie
należy przesłać na adres północnego oddziału
Terenowego Urzędu

Regulacji Energetyki - ul. okopowa 7, B}-L[gGdańsk.
odwołanie od decYzji Powin no czYnić zadośćwymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego oraz
zavńeraĆ oznaczenie zaskarŻonej decyzji i waftości
przedmiofu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwięzłe
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, atalże zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę deryzji
w całościlub
w części(art. 479ą9 Kodeksu postępowania
rywilnegoJ.

:*"i"::"r'^i'_T ::::::::i:11o:,1.*a,:{1cie
rln

nr.zanicX,^,

ax}

4 t\4

:

stałejwkwocie LOOzłotych (art. 32 ust.3 w związku

;;;#;il#"*.;ffiT;i;

.

vJ YvlrrryLll,

o"::cY

4.

do wniesienia

odwołania wobec organu administracji publ icznej,
który wydał

postępowania administracyjnego).

z

dniem doręczenia o
oJ.,oJrni.Jo.#j;
-

oŚwiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesi.ni,
i prawomocna
nrawomnrna (lrt
I1*^\
(art. 1)'7ą
L27aR 2? l{pa).

{

.''o.

z upowaznienia
Otrz}rmuie:

t,

Pan Henryk Orłowski

adzący działal nośćgosp. p n.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
pr ow

Z,

(

Prawnej stosownie do przepisów art. ll7 Kodeksu postępowania
cywilnego.
:^::::::^:*
w
trakcie trwania biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może

,}ófnoc
U

HEOPS Henryk Orłowski
ul. Bohaterów Westerplatte 56, t4-4O0
Pasłęk

a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości
308,00 zł w dniu 7 marcaZOtg ,,
na rachunek 95 1030 1508 0000 0005
5002 4055
Specjalista
w Północnym OddziaIe Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
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Karol Frqczek
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(J r.
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