
Tekst poniższy obejmuje wszystkie zmiany dotyczące koncesji danego podmiotu, jednak w żaden 

sposób nie zastępuje wydanych wcześniej decyzji, jest to jedynie czynność materialno-techniczna 

„zebrania” wszystkich zmian danej koncesji na potrzeby wypełnienia postanowień art. 43b ust. 4 

pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne. 

 

udzielam przedsiębiorcy: 

Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Piekarach Śląskich,  

adres: ul. Graniczna 7, 41-940 Piekary Śląskie 

posiadającemu: 

1) numer w rejestrze przedsiębiorców: 0000262988, 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP):  6270012803,  

zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem”,  

 

KONCESJI 

Nr OPC/11916/4411/W/OKA/2013/CW 
 

na obrót paliwami ciekłymi 

na okres od 21 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2030r. 

 
 na następujących warunkach: 
 

1.  Przedmiot i zakres działalności 

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza w zakresie 
obrotu następującymi paliwami ciekłymi: 

- benzynami silnikowymi oznaczonymi następującymi kodami CN: 2710 12 25, z 
wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 
2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00; 

- olejami napędowymi oznaczonymi następującymi kodami CN: 2710 19 43, 2710 20 11; 
- lekkimi olejami opałowymi i pozostałymi olejami napędowymi oznaczonymi 

następującymi kodami CN: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 
2710 20 19; 

- biopaliwami płynnymi (ciekłymi) oznaczonymi kodem CN: 3826 00 10, z wyłączeniem 
estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych; 

- biopaliwami płynnymi (ciekłymi) innymi niż wymienione punkt wyżej, bez względu na 
kod CN, z wyłączeniem biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych. 

z wykorzystaniem następującej infrastruktury paliw ciekłych: 
  -      środków transportu paliw ciekłych – cystern drogowych. 

oraz bez wykorzystania eksploatowanej przez Koncesjonariusza infrastruktury paliw ciekłych 
(w tym środków transportu paliw ciekłych) – wyłącznie na zasadzie pośrednictwa handlowego. 
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2.  Warunki wykonywania działalności 

2.1. Warunki ogólne. 
2.1.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, 

niezawodności zaopatrzenia w paliwa ciekłe przy zachowaniu zasady najniższych 
możliwych kosztów. 

2.1.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności w sposób nie powodujący 
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz nie narażający na powstanie szkód 
materialnych.  

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

2.1.4. 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 ciekłych 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 ustawy. 

2.1.7. 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. Warunki szczególne. 
2.2.1. Koncesjonariuszowi nie wolno czynić przedmiotem obrotu paliw ciekłych, których 

parametry jakościowe są niezgodne z parametrami określonymi obowiązującymi 
przepisami i wynikającymi z zawartych umów. 

2.2.2. 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 
umowy.  

2.2.3. Koncesjonariuszowi nie wolno eksploatować stacji paliw lub bazy paliw, 
niespełniających warunków technicznych określonych obowiązującymi przepisami. 

2.2.4. Koncesjonariuszowi nie wolno składować oraz dokonywać obrotu konfekcjonowanym 
gazem płynnym w butlach, niezgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz warunkami technicznymi, określonymi obowiązującymi przepisami. 

2.2.5. Koncesjonariuszowi nie wolno eksploatować urządzenia technicznego objętego dozorem 
technicznym, bez ważnej decyzji zezwalającej na jego eksploatację lub wbrew decyzji o 
wstrzymaniu jego eksploatacji, wydanych przez organ właściwej jednostki dozoru 
technicznego. 

2.2.6. Koncesjonariusz jest obowiązany do posiadania 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.  



 3 

2.2.8. Koncesjonariuszowi nie wolno eksploatować środków 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 podmiotom, Koncesjonariusz zobowiązany jest do każdorazowego ustalenia, czy 
środki transportu, którymi dokonywany będzie przewóz tych paliw, spełniają 
wymagania określone obowiązującymi przepisami, w szczególności wymagania 
metrologiczne oraz wymagania dotyczące przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych. 
 

2.3. Sprawozdawczość i udzielanie informacji. 
2.3.1. Koncesjonariusz obowiązany jest zawiadomić pisemnie Prezesa URE w przypadku 

zmiany:  
1)  oznaczenia podmiotu, jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz ich adresu, 
2)  numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numeru 

równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji,  

3)  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 obowiązany, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia 
innych - niż wskazane w pkt 2.3.1. - istotnych zmian dotyczących wykonywanej 
działalności objętej niniejszą koncesją (w szczególności odnoszących się do rozszerzenia 
bądź ograniczenia zakresu tej działalności, danych osób uprawnionych lub wchodzących 
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 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 uważa się datę 
faktycznego rozpoczęcia odsprzedaży paliw ciekłych. 

2.3.5. 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. 

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, 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 ww. warunków lub zaistniała którakolwiek z ww. okoliczności.  

 
2.4. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub po jej 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 (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego 

badania sprawozdania finansowego Koncesjonariusza za ostatni rok działalności – 
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jeśli obowiązek badania tego sprawozdania wynika z przepisów ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), 

3)  wpływu na środowisko, 
w zakresie wykonywanej działalności koncesjonowanej, które określą w szczególności 
stan wywiązania się Koncesjonariusza ze zobowiązań względem osób trzecich na dzień 
przewidywanego zakończenia tej działalności. 

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do realizacji wniosków i zaleceń wynikających z 
powyższych 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 do jego niezwłocznej aktualizacji.  

2.4.5. Koncesjonariusz nie jest obowiązany do realizacji postanowień pkt 2.4.1. – 2.4.4. jeżeli 
majątek służący do wykonywania działalności został przekazany innemu podmiotowi do 
dalszej eksploatacji.”  

 


