
Gdańsk, dnia3 { srudnia 20L4 r.

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

oP C / 1,507 4_ZT o /w / oGD / 201,4 / BP

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1,960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego [Dz. U. z 20'L3 r,, poz, 267 z późn. zm.) w związku z art. 30, art, 39
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r,
poz. 1059 zpóźn,zm,),

po rozpatrzeniu
wniosku przedsiębiorcy

Pana fanusza Sadeckiego
prowadzącego działalność gospodar czą pn.

,,SAD-OIL F.H.U. |anusz Sadecki"
w Rumi

posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP [CEI DG) : 5 B6- 1 0 0-4 0 -0Z,

zwane go da|ej,, Kon c e sj on ariu s z em "

postanawiam

zmienić rozstrzygnięcie decyzji z dnia 23 maja 2006 r. Nr OPC/15074/W /OGD/2006/BP
(z późniejszą zmianą) w sprawie udzielenia Koncesjonariuszowi koncesji na obrót
paliwami ciekłymi na okres od 30 maja 2006 r. do 30 maja 20L6 r., w części dotyczącej
terminu obowiązywania koncesji, oznaczenia Koncesjonariusza oraz warunków
prowadzonej działalności,

w następuiący sposób:

- na stronie 1 decyzji dotychczasowe oznaczenie Koncesjonariusza otrzymuje
poniższe brzmienie: t

,, P anu l anusz owi Sa d e ckiemu
prowadzqcemu działalność gąspodarczq pod nazwq ,n:{fiiffi,-. ",,SAD-OIL F.H.U. |anusz Sadecki" .,,'' i,:?,f*'\:i-',,,
w Rumi
posiadajqcemu:

numer idenĘftkacji podatkowej NIP (CEIDG): 586-1

ffi
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na stronie 'J. decyzji zmieniam termin ważności koncesji, tj.:

na okres do dnia 30 maja 2026 r.

na stronie 2 decyzji, punktowi 1 zatytułowanemu: ,,PRZEDMIOT I ZAKRES
DZIAŁALNOŚCI" nadaję poniższe brzmienie:

,,Przedmiot działalności objętej niniejszq koncesjq stanowi dziąłąlność gospodarcza
w ząkresie obrotu następujqcymi paliwami ciekĘmi:

benzynami silnikowymi innymi niż benzyny lotnicze,

olejami napędowymi,,

olejami opałowymi,

e s tr a m i m e ty I owy m i s tan ow i q cy m i s a m o i stn e p a l iw o,

przy wykorzystaniu następujqcych środków transportu przeznaczonych do przewozu

paliw ciekłych:

1) samochód ciężarowy - cysterna mąrki VOLVO/STOKOTA o nr idenĘftkacyjnym

W2JG3OCXBB591544,

2) przyczepa ciężarowa - cysterna marki STOKOTA, o nr identyftkacyjnym

YA92AB34AB0191012,

3) samochód ciężarowy - cysterna marki VOLVO/STOKOTA o nr identyfikacyjnym

YVZJG3OClBB591576,

4) przyczepa ciężarowa - cysterna marki STOKOTA, o nr identyfikacyjnym

YA92AB34AB019101_1,

5) samochód ciężarowy - cysterna marki VOLVO/STOKOTA o nr identyfikacyjnym

W2JG3OC2BB584104,

6) przyczepa ciężarowa

SV92PC34ABOEZ1044,

7) samochód ciężarowy -
WZJG3OC7BB582963,

B) przyczepa ciężarowa

SV92PC34ABOEZ1042,

9) samochód ciężarowy

W2JGlOC3AB55169B,

10)przyczepa ciężarowa

SI]9SP1B02 10SC1054,

11-)samochód ciężarowy

W2JBPOC098536343,

12)przyczepa ciężarowa

SV92PClBABOEZ1950.

- cysterna marki STOKOTA, o

cysterna mąrki VOLVO/STOKOTA

- cysterna marki STOKOTA, o

- cysterna marki VOLV) o

- cysterna marki STOKOTA, o':

: cysterna mąrki VOLVO o

- cysterna marki STOKOTA, o

nr identyftkacyjnym

o nr identyftkacyjnym

nr identyftkacyjnym

nr identyfikacyjnyń

nr identyftkacyjnym

nr
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Z uwzględnieniem racjonalnego poziomu kosztów, przy zachowaniu obowiqzujqcych
PrzePisów okreŚlajqcych wymogi techniczne, w tym metrologiczne, iako:ściowe
i ochrony Środowiska oraz do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,
W tYm w szczególnoŚci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa ludzi
i mienia,

2.2,2. W przypadku powierzania, na podstawie zawieranych umów, transportu paliw
ciekĘch będqcych przedmiotem obrotu, innym podmiotom, wykorzystujqcym do tego celu
odPowiedniq infrastrukturę technicznq, Koncesjonariusz zobowiqzany jest do
kaŻdorazowego ustalenia, czy środki transportu, którymi dokonywany będzie przewóz
Paliw, spełniajq wszelkie wymogi określone przepisami prawa, w szczególności wymogi
metrologiczne oraz potwierdzone dokumentami wystawionymi przez upoważnionq
jednostkę wymogi dotyczqce przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w tym
wYnikajqce z regulacji w zakresie międzynarodowego przewozu drogowego towąrów
nieb e zpie czny ch (AD R),

2,2,3, Koncesjonariusz jest obowiqzany do zapewnienia, aby czynności w zakresie
samodzielnej eksploatacji instalacji i urzqdzeń wykonywały wyłqcznie osoby legiĘmujqce
się posiadaniem wymaganych w Ęm zakresie kwalifikacji.

2.Z,4, Koncesjonariuszowi nie wolno czynić przedmiotem obrotu paliw ciekłych, których
Parametry jakoŚciowe sq niezgodne z parametrami określonymi obowiqzujqiymi
przepisami i wynikajqcymi z zawarĘlch umów,

2.2,5. Koncesjonariusz jest obowiqzany do posiadania ważnego dokumentu określajqcego
Parametry fizyko - chemiczne danej partii paliwa będqcego przedmiotem obrotu,
wYdanego kaŻdorazowo przez bezpoŚredniego sprzedawcę tego paliwa, ą także do
wYdania na jego podstawie każdemu przedsiębiorcy prowadzqcemu obrót paliwami
ciekĘmi, a innemu odbiorcy na jego żqdanie, oświadczenia we własnym imieniu o
zgodnoŚci parametrów jakoŚci dostąrczonego paliwa z parametrami jakości wynikajqcymi
z obowiqzujqcych w tym zakresie przepisów i z zawartej z odbiorcq umowy. W przypadku
imPortu lub przesunięcia wewnqtrzwspólnotowego paliw ciekłych okreśIonych ninieiszq
koncesjq, Koncesjonariusz jest obowiqzany do przeprowadzania kontroli 1akośii
wProwadzanych do obrotu paliw celem sprawdzenia dotrzymywania przez te paliwa
Parametrów jakoŚciowych wynikajqcych z krajowych norm jakościowych określonych w
obowiqzujqcych przepisach oraz przekazania wyników badań odbiorcy.

2.2,6. Koncesjonariusz jest obowiqzany do utrzymywania lub zagwarantowania możliwości
PozYskania Środków finansowych lub majqtku pozwalajqcego na zaspokojenie roszczeń
osób trzecich mogqcych powstaĆ wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej
koncesjq lub szkód w środowisku.

2,3. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu
2.3.7, W PrzYPadku, gdy działalność objęta niniejszq koncesjq wywiera wpływ na

Środowisko, Koncesjonariusz jest obowiqzany, w trakcie prowadzenia działalności
koncesjonowanej oraz po jej zriprzestaniu, do likwidacji skutków tej działalności.

2.4, Sprawozdawczość i udziÓIanie informacji
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zmianą), a za zmianą powższej decyzji przemawia słuszny interes Koncesjonariusza.
Ponadto zmianie decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne,

Okres ważności koncesji został ustalony zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza
i art. 36 ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z pov,lyższym Prezes URE orzekł jak w sentencji.

1.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy 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-Prawoenergetyczneorazart.479a6pktliart,479a7§].Kodeksu
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres PÓłnocnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacii Energetyki - ul, Okopowa 7, 80-819
Gdańsk.

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 atĘó zńlJę,,.ęcyzji w całości lub części (art, 47gąs
Kodeksu postępowania cywilnego}. ." - ,, .'":,"*-.

i:,_\ 
.,," ,;1.1, ' ',r.] ,. Prezes

|" ,", "., :' ;ill ,,,. ,, . ,,, , *

i4.1, ;'l,-ł:,;,,,' urzlĘau Regulacji Energetyki!.,.łj,",;1;,1:,,
'l."-_. l,.,.:r,.,_ , __.:,.

i, i:-.': ?ł: 1i,,,.l;,,,,, Z'upOwąznlenla

Otrzymuje:
Pan |anusz Sadecki
prowadzący działalność gospodarczą pn.

,,SAD-OIL F.H.U, Janusz Sadecki"
ul. Kosynierów 1,9

84-230 Rumia
na ręce Pełnomocnika '

pana Łukasza klasa

Uiszczono opłatę skarbową w wysokóści
308,00 zł w dniu 10 września 2014 r, :

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Główny specjalista
w Północnym Oddziale Terenowym

Urzędu Regulacji Energetyki


