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                          Poznań, 2 lutego 2018 r. 
                   PREZES      

      URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI     

OPO.4113.90.2017.2018.PP  

OPO.4113.92.2017.2018.PP 

 

 

DECYZJA 

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 16 ust. 1 i 2 

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

innych ustaw (Dz. U. poz. 1165, ze zm.) oraz na podstawie art. 155 Kodeksu 

postępowania administracyjnego i art. 32 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 30 ust. 1, art. 39, 

art. 41ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 220 ze zm.),  

po rozpatrzeniu 

wniosków złożonych  w dniach 10 stycznia 2017 r., 17 lutego 2017 r.,  

30 listopada 2017 r.            

przez przedsiębiorcę: 

Pana Andrzeja Kończalskiego 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo AWIX OIL Kończalski Andrzej 

z siedzibą w miejscowości Toruń 
 

 posiadającego: 

numer identyfikacji podatkowej (NIP):  8791159421, 

zwanego dalej: „Koncesjonariuszem”,  

postanawiam zmienić: 

moją decyzję z 19 maja 2009 r. nr OPC/9370/W/OPO/2009/ZS w sprawie udzielenia 

Koncesjonariuszowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi na okres od dnia 1 czerwca 

2009 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. i ustalić treść powołanej wyżej decyzji   

poprzez  nadanie jej brzmienia: 
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„udzielam przedsiębiorcy 

Panu Andrzejowi Kończalskiemu 

prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo AWIX OIL Kończalski Andrzej 

z siedzibą w miejscowości Toruń 

ul. Na Zapleczu 10, 87 – 100 Toruń  

 

KONCESJI 

Nr OPC/9370/W/OPO/2009/ZS 
na obrót paliwami ciekłymi 

na okres od 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2030 r. 

 

na następujących warunkach: 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza  

w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN: 

- benzynami silnikowymi: 2710 12 45, 2710 12 49,  

- olejem napędowym: 2710 19 43, 2710 20 11, 

- olejem napędowym (do celów grzewczych): 2710 19 43, 

- lekkim olejem opałowym i pozostałymi olejami napędowymi: 2710 19 46,  

2710 19 47, 2710 19 48,  

bez wykorzystania urządzeń infrastruktury technicznej 

lub 

obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN: 

- benzynami silnikowymi: 2710 12 45, 2710 12 49,  

- olejem napędowym: 2710 19 43, 2710 20 11, 

- gazem płynnym: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00 z wyłączeniem 

mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów 

złożowych, 

przy wykorzystaniu: 

- stacji paliw płynnych lub stacji auto-gazu zlokalizowanej w miejscowości Mała 

Grzywna nr 172A,  

- stacji paliw płynnych zlokalizowanej w miejscowości Toruń, przy ul. Marii  

Skłodowskiej – Curie 71i,  
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- stacji paliw płynnych zlokalizowanej w miejscowości Toruń przy ul. Chrobrego 

64,  

- stacji paliw płynnych zlokalizowanej w miejscowości Toruń przy  

ul. Poznańskiej 21,  

- stacji paliw płynnych lub stacji auto-gazu zlokalizowanej w miejscowości 

Bukowiec przy ul. Wybudowanie 1B,  

- stacji paliw płynnych lub stacji auto-gazu zlokalizowanej w miejscowości Toruń 

przy ul. Wschodniej 36A,  

- stacji paliw płynnych lub stacji auto-gazu zlokalizowanej w miejscowości 

Kończyce nr 38 

lub  

obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN: 

- benzynami silnikowymi: 2710 12 45, 2710 12 49,  

- olejem napędowym: 2710 19 43, 2710 20 11, 

- olejem napędowym (do celów grzewczych): 2710 19 43, 

- lekkim olejem opałowym i pozostałymi olejami napędowymi: 2710 19 46, 2710 

19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19, 

- ciężkim olejem opałowym: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 

20 35, 2710 20 39, 2710 20 90, 

- benzynami lotniczymi:2710 12 31, 

przy wykorzystaniu środków transportu paliw ciekłych – cystern drogowych. 

Przedsiębiorca nie może dokonywać przeładunku paliw ciekłych pomiędzy 

cysternami poza terenem do tego odpowiednio przystosowanym. 

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.  
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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.  
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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. 

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

adresu, 

2) 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.  
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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 – 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.” 
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UZASADNIENIE 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 19 maja 2009 r.  

nr OPC/9370/W/OPO/2009/ZS udzielono Panu Andrzejowi Kończalskiemu  

prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo AWIX OIL 

Kończalski Andrzej z siedzibą w miejscowości Toruń (zwanemu dalej 

„Koncesjonariuszem”) koncesji na obrót paliwami ciekłymi na okres od 1 czerwca  

2009 roku do 31 grudnia 2025 roku.  

Pismem z 10 stycznia 2017 r., które 10 stycznia 2017 r. wpłynęło do Zachodniego 

Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu, 

Koncesjonariusz wystąpił o dostosowanie posiadanej koncesji na obrót paliwami 

ciekłymi do wymagań wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.  

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1165, ze zm.) oraz o rozszerzenie obowiązującej koncesji na obrót paliwami 

ciekłymi, poprzez zmianę pkt 1 koncesji „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI” o stację 

paliw zlokalizowaną w miejscowości Mała Grzywna i zmianę terminu obowiązywania 

koncesji na obrót paliwami ciekłymi na okres 20 lat. 

Pismem z 10 lutego 2017 r., które 17 lutego 2017 r. wpłynęło do Zachodniego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu, Koncesjonariusz 

wystąpił o zmianę obowiązującej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, poprzez zmianę 

pkt 1 koncesji „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI” o dodanie środka transportu  

o nr rej. CT 1930P. 

Pismem z 30 listopada 2017 r. (data wpływu 30 listopad 2017 r.) Koncesjonariusz 

rozszerzył swój wniosek o zmianę obowiązującej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, 

poprzez zmianę pkt 1 koncesji „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI” o dodanie 

obrotu paliwami ciekłymi bez wykorzystania infrastruktury technicznej (tzw. „czysty 

obrót”). 

W toku postępowania Koncesjonariusz wezwany został do uzupełnienia wymaganej 

przez organ regulacyjny dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy, co uczynił.   

Zgodnie z art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja 

ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą 

strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał  

lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają  

się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny  

lub słuszny interes strony.  
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W myśl art. 39 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może 

złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji nie później niż na 18 miesięcy przed 

jej wygaśnięciem, co Koncesjonariusz uczynił. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa 

energetycznego. 

Ponadto mając na względzie treść przepisu art. 43b ust. 4 pkt 3 ustawy - Prawo 

energetyczne, wprowadzonego ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo 

energetyczne oraz niektórych innych ustaw i zobowiązującego Prezesa URE  

do zamieszczania w rejestrze przedsiębiorstw posiadających koncesję aktualnej treści 

koncesji, w niniejszej decyzji zmieniającej zawarty został tekst jednolity decyzji  

o udzieleniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi, uwzględniający dokonane zmiany. 

Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, iż pisemne żądanie strony stanowi 

uzasadniony wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

z 19 maja 2009 r. nr OPC/9370/W/OPO/2009/ZS. 

Nie uwzględniono wniosku Koncesjonariusza  o przedłużenie terminu ważności koncesji 

na okres 20 lat. Przy ustalaniu okresu obowiązywania niniejszej koncesji Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki uwzględnił horyzont czasowy dokumentu rządowego przyjętego 

przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r. – „Polityka energetyczna Polski do 2030 

roku”, określający prognozy rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce, w tym zasoby 

nośników energii dostarczających podstawowego paliwa do jej wytwarzania w okresie 

do roku 2030.  

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 
 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie  

– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia  

(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz  art. 47946 

pkt 1 i art. 47947  § 1  Kodeksu postępowania cywilnego).  

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 o zmianę decyzji – w całości lub części  
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(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać  

na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą w Poznaniu,  ul. Wielka 20,  61-774 Poznań.  

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 złotych  

(art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn. zm.). Opłatę 

uiszcza się na konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od 

kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie pomocy prawnej poprzez 

ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 

stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego). 

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli 

jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się 

prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego). 

 

Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki 

         z upoważnienia 

 

nowego 
 
 
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 308,00 zł                                                                                                                    
w dniu 10 stycznia 2017 r. 
na rachunek: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055. 
 

 
 
Piotr Piernikowski, specjalista 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje: 
Pan 
Andrzej Kończalski 
Przedsiębiorstwo AWIX OIL Kończalski Andrzej 
ul. Na Zapleczu 10 
87 – 100 Toruń 

DYREKTOR 
Zachodniego Oddziału 

Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Poznaniu 
/ - / 

Irena Gruszka / - / 
 


