
Lublin, ariu 3/ grudnia ZOL3 r.

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

oPC / 1.2s7 2 / 4B4s /w / oLB / za 1.3 / AW r

DECYZIA

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

1997 r. - Prawo energetyczne [Dz. U.2201,2r.poz.1059, z20L3r.poz.9B4,poz.L23B)

na wniosek strony

udzielam przedsiębiorcy

,,TARGOR-TRUCK"

Spółka ograniczoną odpowiedzialnością

z siedz|bąw miejscowości Ławy, gm' Rzekuń,

posiadającemu:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000068646,

Z) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7582045405,

zwanemu dalej,,Koncesjonariuszem"

KONCESIT

na obrót paliwami ciekłymi

na okres od2l stycznia ZOL4 r. do 31 grudnia 2030 r.

na następuj ących warunkach :



L PRZEDMIoT I ZAKRES DzIAŁALNoscl

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza

w zakresie obrotu następuiącymi paliwami ciekłymi:

- benzynami silnikowymi innymi niżbenzyny lotnicze,

- oleiami napędowymi,

- gazem płynnym

przy wykorzystaniu stacii paliw

araz

w zakresie obrotu następującymi paliwami ciekłymi:

- benzynami silnikowymi innymi niżbenzyny lotnicze,

- oleiami napędowymi,

z wykorzysta niem auto cystern.

2. WARUNKI PRoWADZENIA DZIAŁALNoSCI

2.L. Warunki ogólne

2.1.7. 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 prńpisów

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 zezwo|eń i uzgodnień.

2.1.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia

w szczególnościiń'2001 r. Prawo wodne [Dz. U. z 201'2 r' poz' L45 z poźn' zm'), a

ia pozwoleń wodnoprawnych, gdy są one wymagane'
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2.1.4. Koncesjonariusz jest

stanowiący zagrożenia dla

szkód materialnych'

obowiązany do

zycia lub zdrowia

wykonywania

ludzkiego oraz

działalności w sposób nie

nie narażający na powstanie

2.L.5. Koncesjonariusz nie będzie zawierać umów kupna _ sprzedaży paliw ciekłych

z przedsiębiorstwami energetycznymi, które nie posiadają stosownej koncesji

w przypadkach, gdy koncesja taka jest wymagana przepisarni ustawy - Prawo

energetyczne.

2.2. Szczególne warunki wykonywania działalności objętei 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,

zuwzg|ędnieniem 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

bezpieczenstwa ludzi i mienia.

2.z.2. Dostarczanie przez Koncesjonariusza pałiw przy wykorzystaniu autocystern moze

odbywać się do odbiorców posiadających zbiorniki magazynowe spełniające wymagania

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21' listopada zoós r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw

płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej

iproduktów naftowych i ich usytuowanie (Dz' U. z 2005 r. Nr 243, paz. 2063

z poźn' zm.J i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1'2 kwietnia 2OO2 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie [Dz' U. z 2002 r. Nr 75, poz' 690 z późn' zm'), przy zachowaniu przepisów

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2a10 r' w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, inn

budowlanych i terenów (Dz'U.z20La r' Nr ].09, poz.719).



2,2.3. 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.

2.2.4. Koncesjonariuszowi nie wolno czynić przedmiotem obrotu paliw ciekłych, których

parametry jakościowe są niezgodne z parametrami określonymi w obowiązujących

przepisach i wynikaj ą cymi z zawarty ch umów.

2.2.5. 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

wynikającymiz obowiązujących w tym zakresie przepisów izawartej z odbiorcą umowy.

W przypadku importu lub przesunięcia Wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych

określonych niniejszą koncesją, Koncesjonariusz jest obowiązany do przeprowadzałria

kontroli jakości wprowadzanych do obrotu paliw celem sprawdzenia dotrzymywania

przez te paliwa parametrów jakościowych wynikających z krajowych norm

jakościowych określonych w otowiązujących przepisach oraz przekazania wyników

badań odbiorcy.

2,2.6. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymywania lub zagwarantowania

możliwoścl pozyskania środków finansowych lub majątku po'*uńją."go

na zaspokojenie roszczeń osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego

prowadzenia działalności objętej koncesją lub szkód w środowisku.

2.3. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesii lub iei cofnięciu

2'3.1. w przypadku , gdy działalność objęta niniejszą koncesją wywiera wpływ

na środowisko, Koncesjonarius'z jest obowiązany, w trakcie prowadzenia działalności

koncesjonowanej orazpo jej zaprzestaniu, do likwidacji skutków tej działalności.

n



2.4. Sprawozdawczość i udzielanie informacii

2.4.I. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE o istotnych zmianach

dotyczących wykonywanej działalności objętej niniejszą koncesją (w tym

w szczególności firmy, siedziby, adresu, numeru w rejestrze przedsiębiorców, numeru

identyfikacji podatkowej, rozszerzenia bądź ograniczenia zakresu tej działalności) nie

poźniej niż 1,4 dni od dnia ich powstania.

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE

o zamiarze zaprzestania działalności koncesjonowane j nie poźniej niż na 3 miesiące

przed przewidywan ą d atą zaprze stania działaln ości'

2.4.3, Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego informowania Prezesa URE

ozamiarze podziału lub połączenia z innymi podmiotami, nie poźniej niż na 30 dni

przed planowaną datą podziału lub połączenia'

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 12 listopada 20'13 r., na podstawie art. 6L $ 1 ustawy z dnia

L4 czerwca 1960 r. _ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz' IJ' z 20t3 r. poz' 267)

w związku z art' 32 ust' ]. pkt 4 ustawy - Prawo energetyczne, w dniu 26 listopada 201'3 r'

zostało wszczęte postępowanie 'ad.ministracyjne w sprawie udzielenia przedsiębiorcy

,,TARGOR-TRUCK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości

Ławy, gm. Rzekuń, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na

obrocie paliwami ciekłymi'

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz przedstawił

informacje niezbędne do wydania koncesji'

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz

spełnia warunki określone W art. 33 ust. 1 pkt L i 2' ustawy - Prawo energetyczne

(w zakresie obrotu benzynami silnikowymi innymi niż benzyny lotnicze, olejami

napędowymi, gazem płynnym przy wykorzystaniu stacji paliw oraz w zakresie obrotu

benzynami silnikowymi innymi niż benzyny lotnicze, olejami napędowymi

w art. 33 nst. 3 tej ustawy.

Przedmiot i zakres działalności objętej koncesją został określony

Koncesjonariusza.



1.

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art' 37

ustawy - Prawo energetyczne.

okres ważności koncesji został ustalony do 31 grudnia 2030 r., zgodnie zart.36 ustawy

- Prawo energetyczne oraz wnioskiem strony.

POUCZENIE

od niniejszej decyzji słuzy stronie 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,2i3ustawy-Prawoenergetyczne'orazart.479a6pkt1iart.479a7$lKodeksu
postępowania cywilnego). odwołanie na|eży wysłać na adres: Wschodni oddział
Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie, al. |ózefa
Piłsudskiego 13, 2o-o1.1 Lublin.

Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisrna

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 cywilnegoJ'

Uzyskanie niniejszej koncesji nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych koncesji

i zezwo|eń" Wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

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

- Prawo energetyczne, innej niż obrót paliwami ciekłymi, Wymaga uzyskania odrębnej

koncesji.

organ koncesyjny uprawniony jest do cofnięcia koncesji lub zmiany jej źakresu

W przypadkach określonych w art. 41 ustawy - Prawo energetyczne i w art. 58

ustawy zdnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz' U. z2013 r'

poz' 67Z zpoźn' 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 przepisami prawa

oraz w przypadku, gdy w wy.Znaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub

prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami

1ącymi działalność gospodarczą objętą koncesją (art' 41' ust. 3 ustawy - Prawo

new związku z art. 5B ust' 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

może równiez cofnąć ko4cesję albo zmienić jej zakres ze względu na

bronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli,

2.

3.

4.

5.



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

energetyczne w związkuz art' 5B ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

orazw przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego lub jego łączenia z innymi

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

6. Koncesjonariusz jest zobr:wiązany, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy

energetyczne, do wnoszenia .o.ogaió|'\'bń]6ry)aabudżetu państwa,

i w wysokości określonych w ppżdp a podstawie art. 34 ust. 3

tej ustawy.

upowaZniŁin j3
rłęłiu R*gu lacji Energetyki

- Prawo

w sposób
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Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 6L6 zł
w dniu 20 listopada 2A73 r.

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Otrzymuie:
,,TARGOR-TRUCK" Sp. z o.o.
Ławy 97
07-411 Rzekuń
woj. mazowieckie
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