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udzielam przedsiębiorcy:  

„OLBENZ” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Białej Podlaskiej,   
ul. Warszawska 128; 21-500 Biała Podlaska 

 

 
 

 

KONCESJI  
Nr OPC/13695/5986/W/DRG/2014/MJ 

 

na obrót paliwami ciekłymi  

na okres od 1 października 2014 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.   
 
2. Warunki prowadzenia działalności 
2.1. Warunki ogólne 
2.1.1. 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 przepisów 
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 zezwoleń i uzgodnień. 

2.1.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), a w szczególności do posiadania 
pozwoleń wodnoprawnych, gdy są one wymagane. 

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

2.1.5. Koncesjonariusz nie będzie zawierać umów kupna - sprzedaży paliw ciekłych z 
przedsiębiorstwami energetycznymi, które nie posiadają stosownej koncesji w przypadkach, 
gdy koncesja taka jest wymagana przepisami ustawy - Prawo energetyczne. 

2.2. Szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją ze względu na 
właściwą obsługę odbiorców 

2.2.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do spełniania technicznych warunków obrotu paliwami 
ciekłymi określonych w odrębnych przepisach, w szczególności do utrzymywania obiektów, 
instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym, umożliwiającym magazynowanie paliw 
ciekłych w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących przepisów 
określających wymogi techniczne (w tym metrologiczne), jakościowe i ochrony środowiska, z 
uwzględnieniem uzasadnionego poziomu kosztów. 

2.2.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do zapewnienia, aby czynności w zakresie samodzielnej 
eksploatacji instalacji i urządzeń wykonywały wyłącznie osoby legitymujące się posiadaniem 
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wymaganych w tym zakresie kwalifikacji.  
2.2.3. Koncesjonariuszowi nie wolno czynić przedmiotem obrotu paliw ciekłych, których 

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

2.2.4. 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 wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie 
przepisów i zawartej z odbiorcą umowy. W przypadku importu lub przesunięcia 
wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych określonych niniejszą koncesją, Koncesjonariusz jest 
obowiązany do przeprowadzania kontroli jakości wprowadzanych do obrotu paliw celem 
sprawdzenia dotrzymywania przez te paliwa parametrów jakościowych wynikających z 
krajowych norm jakościowych określonych w obowiązujących przepisach oraz przekazania 
wyników badań odbiorcy. 

2.2.5. W przypadku powierzania, na podstawie zawieranych umów, transportu paliw ciekłych 
będących przedmiotem obrotu, innym podmiotom, wykorzystującym do tego celu 
odpowiednią infrastrukturę techniczną, Koncesjonariusz zobowiązany jest do każdorazowego 
ustalenia, czy środki transportu, którymi dokonywany będzie przewóz paliw, spełniają 
wszelkie wymogi określone przepisami prawa, w szczególności wymogi metrologiczne oraz 
potwierdzone dokumentami wystawionymi przez upoważnioną jednostkę wymogi dotyczące 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w tym wynikające z regulacji w zakresie 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).  

2.2.6. 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. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu 
2.3.1. W przypadku, gdy działalność objęta niniejszą koncesją wywiera wpływ na środowisko, 

Koncesjonariusz jest obowiązany, w trakcie prowadzenia działalności koncesjonowanej oraz 
po jej zaprzestaniu, do likwidacji skutków tej działalności. 

2.4. Sprawozdawczość i udzielanie informacji 
2.4.1. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE o istotnych zmianach 

dotyczących wykonywanej działalności objętej niniejszą koncesją (w tym w szczególności 
nazwy, siedziby, numeru w rejestrze przedsiębiorców, numeru identyfikacji podatkowej, 
rozszerzenia bądź ograniczenia zakresu tej działalności) nie później niż 14 dni od dnia ich 
powstania. 

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE o zamiarze 
zaprzestania działalności koncesjonowanej nie później niż na 3 miesiące przed przewidywaną 
datą zaprzestania działalności. 

2.4.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego informowania Prezesa URE o zamiarze 
podziału lub połączenia z innymi podmiotami, nie później niż na 30 dni przed planowana datą 
podziału lub połączenia.  


