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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 zamieszczania na stacjach informacji o zawartości biokomponentów w paliwach 

w II kwartale 2018 r. 

 

 Zgodnie z programem własnym nr PU.042.5.2018 z 09.04.2018 roku Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w Łodzi w II kwartale 2018 r., po dokonaniu analizy przedsiębiorców prowadzących 

stacje paliw na terenie Łodzi i województwa łódzkiego, przeprowadził łącznie 8 kontroli. 

 W wyniku przeprowadzonych kontroli (8) u 5 kontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono 

nieprawidłowości polegające na:  

− prowadzeniu sprzedaży paliwa bez wymaganej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (1 kontrolowany 

przedsiębiorca), 

− braku wskazania w koncesji stacji paliw, gdzie była prowadzona sprzedaż paliw ciekłych 

z dystrybutorów (1 kontrolowany przedsiębiorca), 

− braku dokumentu potwierdzającego przekazanie informacji dla prezesa URE o rodzajach i lokalizacji 

infrastruktury (4 kontrolowanych przedsiębiorców), 

− nieprawidłowo podanej formie prawnej przedsiębiorcy w decyzji o przyznaniu koncesji 

(1 kontrolowany przedsiębiorca). 

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości: 

− wydano 1 decyzję zarządzającą niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości polegającej na obrocie 

paliwem bez wymaganej koncesji Prezesa URE,  

− do Prezesa URE skierowano 5 informacji : 

▪ 1 - w sprawie nie dokonania zgłoszenia infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do 

prowadzonej działalności w koncesji na obrót paliwami ciekłymi przez przedsiębiorcę  PRIM 

Sp. z o.o. Rząśnia 54E, 98-332 Rząśnia, stacja paliw Sieradz, ul. Sadowa 1, 

▪ 4 - w sprawie braku dokumentu potwierdzającego przekazanie przez przedsiębiorców 

zgłoszenia infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności, 

▪ 1 - dotyczącą nieprawidłowo podanej formy prawnej przedsiębiorcy w decyzji o przyznaniu 

koncesji, 

− skierowano 1 zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego  

na prowadzeniu obrotu paliwem bez wymaganej koncesji. 
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