
1/6 

 

                                 Warszawa, dnia   22  marca 2019 r. 

 PREZES  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 DPC.DPC-2.4113.121.2019.GMa 

 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 41 ust. 1,               

w związku z art. 30 ust. 1 i art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zm.), 

po rozpatrzeniu 

wniosków z 30 stycznia, 21 lutego i 11 marca 2019 roku, przedsiębiorcy: 

BARTER SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Białymstoku,  

ul. Legionowa 28, 

posiadającego: 

1) numer w rejestrze przedsiębiorców KRS:      0000283787, 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP):           9661388342, 

3) koncesję na obrót paliwami ciekłymi, udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 24 września 1999 r. Nr OPC/830/228/W/1/2/99/BK z poźn. zm., 

której okres ważności upływa w dniu 31 grudnia 2025 r., 

4) numer podatnika VAT UE: PL 9661388342, 

zwanego dalej ”Koncesjonariuszem”, 

postanawiam zmienić: 

moją decyzję z dnia 22 kwietnia 2015 r., nr OPZ/79/228/W/DRG/2015/ER z późn. zm.,  

w sprawie udzielenia Koncesjonariuszowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą              

i ustalić treść powołanej wyżej decyzji koncesyjnej, 

poprzez  nadanie jej następującego brzmienia: 
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„udzielam przedsiębiorcy:  

BARTER SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Białymstoku, 

ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, 

posiadającemu: 

1) numer w rejestrze przedsiębiorców KRS:      0000283787, 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP):           9661388342, 

3) koncesję na obrót paliwami ciekłymi, udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 24 września 1999 r. Nr OPC/830/228/W/1/2/99/BK z późn. zm., 

której okres ważności upływa w dniu 31 grudnia 2025 r., 

4) numer podatnika VAT UE: PL 9661388342, 

zwanemu dalej ”Koncesjonariuszem”, 

KONCESJI 

Nr OPZ/79/228/W/DRG/2015/ER, 

na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą 

na okres od 24 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2025  r., 

na następujących warunkach: 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca 

na obrocie następującymi paliwami ciekłymi z zagranicą:  

I. 

gazem płynnym LPG o kodach CN: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00  z wyłączeniem 

mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów złożowych,  

przy wykorzystaniu:  

 baz i rozlewni gazu płynnego, zlokalizowanych: w Sokółce, przy ul. Osiedle Buchwałowo 2,  

w Barczewie przy ul. Zatorze 1, w Bydgoszczy przy ul. Portowej 8 oraz w Żarach przy  

ul. Budowlanych 6,  

 środków transportu: cystern drogowych i cystern kolejowych,  
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II. 

 gazem płynnym LPG o kodach CN: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00                             

z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów 

złożowych, 

 olejami napędowymi o kodach CN: 2710 19 43, 2710 20 11 

na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży bez wykorzystania infrastruktury technicznej 

eksploatowanej przez Koncesjonariusza. 

2. WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 

2.1. Koncesjonariusz, wykonując działalność określoną w niniejszej koncesji, jest obowiązany 

do zachowania warunków ustalonych w udzielonej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.  

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymywania zabezpieczenia majątkowego,  

o którym mowa w art. 38a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. 

2.6. Koncesjonariusz jest obowiązany do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych 

ropy naftowej lub paliw, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r.  

o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 

rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210, z późn. zm.). 

2.7. 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 
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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 koncesj i, 

wniosek o jej zmianę. 

2.8. Koncesjonariusz jest obowiązany, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia 

innych - niż wskazane w pkt 2.7 - 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. 

2.9.  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. 

2.10.  Koncesjonariusz jest obowiązany pisemnie zawiadomić Prezesa URE o zaprzestaniu 

spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1 lub ust. 1b 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.” 

UZASADNIENIE 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 kwietnia 2015 r. nr 

OPZ/79/228/W/DRG/2015/ER z późn. zm., udzielona została Koncesjonariuszowi koncesja na 

obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. 

Pismami z 30 stycznia, 21 lutego i 11 marca 2019 r., Koncesjonariusz zwrócił się do Prezesa URE                                

z wnioskami o zmianę w/w koncesji poprzez rozszerzenie przedmiotu i zakresu działalności: 

 o obrót olejami napędowymi o kodach CN: 2710 19 43 i 2710 20 11 na zasadzie pośrednictwa 

handlowego bez wykorzystania infrastruktury technicznej eksploatowanej przez 

Koncesjonariusza, 
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 o obrót gazem płynnym LPG na zasadzie pośrednictwa handlowego bez wykorzystania 

infrastruktury technicznej eksploatowanej przez Koncesjonariusza. 

Ponadto, przy piśmie z dnia 30 stycznia 2019 r. dołączono dwa pełnomocnictwa do 

reprezentowania Koncesjonariusza w przedmiotowej sprawie przez radców prawnych: 

Wojciecha Kateusza i Mateusza Purzewskiego wraz z potwierdzeniem zapłaty opłaty skarbowej 

od udzielonych pełnomocnictw. 

Koncesjonariusz złożył również oświadczenie (data wpływu do URE: 1 marca 2019 r.)                            

o rezygnacji, po zakończeniu postępowania dowodowego, z możliwości zapoznania się                         

z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. 

Pismem z dnia 6 marca 2019 r. Prezes URE zwrócił się z prośbą do Koncesjonariusza                              

o wyrażenie zgody na dodatkową zmianę przedmiotowej koncesji, mającą na celu 

uszczegółowienie i doprecyzowanie zapisów w punkcie 1 – przedmiot i zakres działalności, 

poprzez szczegółowe wskazanie infrastruktury wykorzystywanej w działalności 

koncesjonowanej. 

Koncesjonariusz pismem z dnia 11 marca 2019 r. wyraził zgodę na proponowane zmiany                 

w koncesji. 

Na podstawie art. 155 Kodeksu 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, jeżeli przepisy szczególne nie 

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

słuszny interes strony. 

Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego oraz po ustaleniu stanu faktycznego 

stwierdzono, że wniosek Koncesjonariusza o zmianę decyzji z dnia 22 kwietnia 2015 r.                             

nr OPZ/79/228/W/DRG/2015/ER z późn. zm., jest uzasadniony. 

W związku z powyższym, postanowiono orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie 

dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – 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 zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania 

cywilnego). 

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 2018 r. poz. 300 z późn. zm.). Strona może ubiegać się  
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o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy  

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie 

do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 

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

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (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). 
 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 

/-/  

Lesław Żarski  

                                

 

 

 

 

 

 
Otrzymuje:  
Pan Wojciech Kateusz 
Pan Mateusz Purzewski 
reprezentujący: 
BARTER S.A. 
ul. Legionowa 28 
15-281 Białystok 
 
 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 
2122 zł w dniu 28 stycznia 2019r. na 
rachunek: 95103015080000000550024055. 
 

Specjalista 
/-/ 

Grzegorz Matyj 


