Warszawa, 13 maja 2022 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DPC.DPC-2.4113.38.2022.GMa

DECYZJA
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4, art. 33 ust. 1, art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 z późn. zm.), na wniosek strony
udzielam
przedsiębiorcy –

ANWIM
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa
posiadającemu:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):

0000275176,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP):

5270011878,

3) numer podatnika VAT UE:
4) koncesję
Urzędu

na

obrót

Regulacji

PL 5270011878,
paliwami

Energetyki

ciekłymi,
z

dnia

udzieloną
5

decyzją

maja

1999

Prezesa
r.

Nr

OPC/236/3727/U/1/2/99/RG z późn. zm., której okres ważności upływa w dniu
31 grudnia 2025 r.,
zwanemu dalej „Koncesjonariuszem”,

KONCESJI
Nr OPZ/234/3727/W/DPC/2022/GMa
na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
na okres od 15 maja 2022 r. do 31 grudnia 2025 r.
na następujących warunkach:
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza
w zakresie obrotu z zagranicą następującymi paliwami ciekłymi:


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;



benzynami silnikowymi o kodach CN: 2710 12 45, 2710 12 49;



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



olejami napędowymi do celów grzewczych o kodach CN: 2710 19 43;



lekkimi olejami opałowymi o kodach CN: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48;



biopaliwami ciekłymi o kodach CN:
a) 3826 00 10 z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw
ciekłych,
b) innymi niż wymienione w literze a biopaliwami ciekłymi bez względu na kod CN
z wyłączeniem biopaliw ciekłych stanowiących dodatki do paliw ciekłych;

na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży bez wykorzystania infrastruktury
technicznej eksploatowanej przez Koncesjonariusza.
2. WARUNKI PROWADZENIA 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
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i w wysokości określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 34 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.
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

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.
2.8. Koncesjonariusz jest obowiązany, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
zaistnienia innych – niż wskazane w pkt 2.7. – istotnych zmian odnoszących się do
wykonywanej działalności objętej niniejszą koncesją, w tym w szczególności zmian
dotyczących ograniczenia zakresu tej działalności, a także danych osób
uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania
Koncesjonariusza, zawiadomić o zmianach pisemnie Prezesa URE, przedkładając
jednocześnie - w przypadku gdy powodują one potrzebę zmiany zapisów niniejszej
koncesji – wniosek o jej zmianę. Koncesjonariusz obowiązany jest wystąpić do
Prezesa URE z wnioskiem o zmianę koncesji również w przypadku planowanego
rozszerzenia objętej nią działalności, przy czym rozpoczęcie wykonywania
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działalności w rozszerzonym zakresie wymaga uprzedniego uzyskania stosownej
zmiany koncesji.
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
Na wniosek strony z dnia 4 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego, w związku z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo
energetyczne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia
Przedsiębiorcy: ANWIM S.A. z siedzibą w Warszawie, koncesji na wykonywanie
działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą.
W trakcie postępowania administracyjnego, Koncesjonariusz był wzywany do
przedstawienia informacji uzupełniających do złożonego wniosku, niezbędnych do
wydania koncesji, co uczynił.
W trakcie postępowania, stosownie do art. 23 ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne,
zwrócono się do: Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, Prokuratora Generalnego oraz Komendanta Głównego Policji
z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem z dnia 9 maja
2022 r. znak DZP10.8652.2.2022 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedstawił
opinię pozytywną w sprawie. Nieprzedstawienie przez: Prezesa Rządowej Agencji
Rezerw Strategicznych, Prokuratora Generalnego oraz Komendanta Głównego Policji
powyższej opinii w wymaganym terminie, zgodnie z art. 23 ust. 4a ustawy – Prawo
energetyczne jest równoznaczne z przedstawieniem opinii pozytywnej.
Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz
spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 pkt 1 – 4 i 6 ustawy – Prawo energetyczne
oraz nie zachodzą wobec niego okoliczności określone w art. 33 ust. 3 tej ustawy.
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Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37
ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne.
Postanowieniem z dnia 6 maja 2022 r. nr 1438-SPA-4.733.1.2022.BR Naczelnik Urzędu
Skarbowego Warszawa-Ursynów przyjął zabezpieczenie majątkowe złożone w formie
gwarancji bankowej nr BFH22027633GP/D udzielonej w dniu 25 kwietnia 2022 roku
przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. do kwoty 10 mln zł na okres od dnia 15 maja 2022 r.
do dnia 15 lipca 2023 r.
Okres ważności koncesji został ustalony zgodnie z art. 36 ustawy – Prawo energetyczne
oraz zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza - do dnia 31 grudnia 2025 r. Poza tym przy
ustalaniu okresu obowiązywania niniejszej koncesji, Prezes URE uwzględnił okres
ważności koncesji na obrót paliwami ciekłymi udzielonej Koncesjonariuszowi decyzją
Prezesa URE z dnia 5 maja 1999 r. Nr OPC/236/3727/U/1/2/99/RG z późn. zm., której
okres ważności upływa w dniu 31 grudnia 2025 r., z uwagi na bezpośrednie powiązanie
koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą z koncesją na obrót paliwami ciekłymi.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie –
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa URE,
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 1000 złotych
(art. 32 ust. 1 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 2021 r. poz. 2257 z późn. zm.)). Strona może
ubiegać się 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
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odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2
Kodeksu postępowania administracyjnego).
5. Uzyskanie niniejszej koncesji nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych koncesji
i zezwoleń, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.
6. Prowadzenie przez Koncesjonariusza działalności wymienionej w art. 32 ust. 1 ustawy
– Prawo energetyczne, innej niż obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, wymaga
uzyskania odrębnej koncesji.
7. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
ponieważ jest zgodna z żądaniem strony (art. 130 § 4 ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego).
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
/-/
Lesław Żarski
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