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Informacja 

z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących obrót paliwami  

(w zakresie posiadania koncesji na obrót paliwami, wpisów do rejestru podmiotów 

przewożących, zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych  

oraz prawidłowości oznakowania dystrybutorów do biopaliw, zamieszczania na stacjach 

informacji o dostępności biopaliw i zawartości biokomponentów w paliwach)  

w III kwartale 2017 r. 

 

 

                                               Zakres podmiotowy kontroli 

 

 Zgodnie z programem własnym nr PU.042.3.2017 z 10.07.2017 roku Wojewódzki 

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w III kwartale 2017 r., po dokonaniu analizy 

przedsiębiorców prowadzących stacje paliw na terenie Łodzi i województwa łódzkiego, 

przeprowadził kontrole u 12 przedsiębiorców : 

W wyniku 12 przeprowadzonych kontroli u 2 kontrolowanych przedsiębiorców 

stwierdzono nieprawidłowości polegające na :  

 nieprawidłowo podanym adresie głównego miejsca wykonywania działalności 

przedsiębiorcy  podanym w decyzji o przyznaniu koncesji ( adres siedziby podany  

w koncesji  był inny niż  w CEiDG) 

 nie zgłoszeniu do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej  

do prowadzonej działalności. 

Ponadto 1 kontrolowany przedsiębiorca nie przedstawił koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

  

Zakres przedmiotowy kontroli 

 

Celem kontroli było eliminowanie z rynku przypadków prowadzenia obrotu paliwami 

przez przedsiębiorców nie posiadających koncesji, nie wpisanych do rejestru podmiotów 

przywożących, tych których nie zgłosili do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych 

wykorzystywanej do prowadzenia działalności, a także przeprowadzenie oceny prawidłowości 

oznakowania dystrybutorów do biopaliw ciekłych jak również zamieszczania informacji na temat 

dostępności biopaliw oraz zawartości biokomponentów w paliwach oferowanych na stacjach. 
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Ustalenia kontroli 

 

Sprawdzenie prawidłowości oznakowania dystrybutorów do biopaliw i zamieszczania informacji 

o dostępności biopaliw oraz informacji o zawartości biokomponentów w paliwach 

 

Na żadnej z 12 kontrolowanych stacji paliw nie była prowadzona sprzedaż biopaliw ciekłych. 

Stacje paliw nie były wyposażone w dystrybutory do sprzedaży biopaliw ciekłych. W związku 

z powyższym nie było możliwości przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawdzenia oznakowania 

dystrybutorów do biopaliw ciekłych oraz zamieszczenia informacji o dostępności biopaliw. 

Na 11 kontrolowanych stacjach paliw stwierdzono zamieszczone w widocznym miejscu 

informacje dotyczące zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych, co było zgodne z art. 9a 

ust. 1 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 

z 2017, poz. 1928 ze zm.). W 1 kontrolowanej placówce nie stwierdzono uwidocznienia ww. 

informacji z uwagi na fakt, iż stacja paliw zajmowała się wyłącznie sprzedażą gazu płynnego 

(LPG). 

 

Kontrola legalności działania przedsiębiorców prowadzących obrót paliwami w zakresie 

posiadania koncesji na obrót paliwami , wpisu do rejestru podmiotów przywożących oraz 

zgłoszenia infrastruktury paliw ciekłych. 

 

• Posiadanie koncesji 

W toku kontroli w 12 placówkach sprawdzono czy przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą 

paliw posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. Spośród 12 kontrolowanych przedsiębiorców 11 przedstawiło koncesje na obrót 

paliwami ciekłymi. Podczas 1 kontroli, inspektorom nie przedstawiono koncesji na obrót paliwami 

ciekłymi, w związku z czym skierowano do siedziby firmy pismo z wnioskiem o przesłanie do 

Inspektoratu koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Przedsiębiorca nie przesłał wymaganego 

dokumentu, w związku z czym ponownie wysłano pismo . Inspektorat oczekuje na odpowiedź 

przedsiębiorcy.  

 

• Wpis do rejestru podmiotów przywożących 

W toku 12 kontroli ustalono, że 1 przedsiębiorca, zajmował się przywożeniem paliwa, co 

potwierdza wpis w rejestrze podmiotów przywożących prowadzonym przez  

Prezesa URE. 

 

• Zgłoszenie infrastruktury paliw ciekłych 
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Spośród 12 kontrolowanych przedsiębiorców 10 dokonało zgłoszenia do Prezesa URE  

rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzenia działalności. 

W przypadku 1 przedsiębiorcy, ustalono, iż przedsiębiorca nie dokonał zgłoszenia do Prezesa 

URE infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności - w koncesji 

na obrót paliwami ciekłymi wydanej dla kontrolowanej spółki nie była wymieniona  stacja paliw, 

z której przedsiębiorca korzystał prowadząc obrót paliwami. 

Natomiast z uwagi na nieprzedstawienie, koncesji na obrót paliwami ciekłymi Inspektorat nie 

posiada wiedzy na temat zgłoszenia przez ww. spółkę do Prezesa URE  rodzaju i lokalizacji 

infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzenia działalności.   

 

Wykorzystanie ustaleń z kontroli 

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości skierowano do Prezesa URE za pośrednictwem 

UOKiK: 

-  1 informację w sprawie nie dokonania zgłoszenia  infrastruktury paliw ciekłych 

wykorzystywanej do prowadzonej działalności w koncesji na obrót paliwami ciekłymi 

przez przedsiębiorcę, 

-  1 informację w sprawie niewłaściwego adresu głównego miejsca wykonywania 

działalności przedsiębiorcy podanego w decyzji o przyznaniu koncesji. 

  

Wnioski 

 

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości u 2 z 12 przedsiębiorców, co stanowiło 

16,7 % kontrolowanych. Na wszystkich kontrolowanych stacjach paliw zamieszczone były  

w widocznych miejscach informacje dotyczące zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych, 

co świadczyło o znajomości przepisów w powyższym zakresie.   Jednak nie wszystkie aspekty 

zakresu kontroli były spełnione przez przedsiębiorców. Stwierdzono brak  zgłoszenia przez 

jednego przedsiębiorcę infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzenia  

działalności w zakresie  obrotu paliwami ciekłymi i w 1 przypadku niewłaściwy adres głównego 

miejsca wykonywania działalności gospodarczej podany w koncesji. Nieprawidłowości te mogą 

świadczyć o braku dokładnej znajomości przepisów dotyczących zakresu prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź ich lekceważeniu.  
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Sporządził: 

st. insp. Jacek Płoszyński  

st. insp. Szymon Ciupak 


