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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 III kwartale 2019 r. 

 

 

 Zgodnie z programem własnym Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 

w III kwartale 2019 r., po dokonaniu analizy przedsiębiorców prowadzących stacje paliw 

na terenie Łodzi i województwa łódzkiego, przeprowadził kontrole łącznie u 9 przedsiębiorców. 

W wyniku 9 przeprowadzonych kontroli u 1 kontrolowanego przedsiębiorcy stwierdzono 

nieprawidłowość polegającą na braku wskazania w koncesji stacji paliw, gdzie była prowadzona 

sprzedaż paliw ciekłych z dystrybutorów. 

Celem kontroli było eliminowanie z rynku przypadków prowadzenia obrotu paliwami 

przez przedsiębiorców nie posiadających koncesji, nie wpisanych do rejestru podmiotów 

przywożących, przedsiębiorców którzy nie zgłosili do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzenia działalności a także sprawdzenie 

zamieszczania informacji na temat zawartości biokomponentów w paliwach oferowanych  

na stacjach paliw. 

 W toku kontroli w 9 placówkach sprawdzono czy przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą 

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

Energetyki. Stwierdzono, że wszyscy kontrolowani (9) posiadali koncesje na obrót paliwami 

ciekłymi, w tym jeden z przedsiębiorców działał z naruszeniem warunków koncesji, prowadząc 

stację paliw, której nie zgłosił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 W toku 9 kontroli ustalono, że żaden z kontrolowanych przedsiębiorców nie zajmował 

się przywożeniem paliwa, co potwierdziła analiza rejestru podmiotów przywożących, która 

wykazała brak ich wpisów w rejestrze prowadzonym przez Prezesa URE. 

 W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że spośród 9 kontrolowanych 

1 przedsiębiorca nie zgłosił do Prezesa URE rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych 

wykorzystywanej do prowadzenia działalności. Ustalono, iż przedsiębiorca nie dokonał zgłoszenia 

do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności 

na stacji paliw. W toku kontroli przedsiębiorca nie okazał kontrolującym wniosku w sprawie 

rozszerzenia koncesji o ww. stację paliw i zgłoszenia infrastruktury. Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w Łodzi skierował w powyższej sprawie informację do Urzędu Regulacji 

Energetyki.  

 Na 6 kontrolowanych stacjach paliw stwierdzono zamieszczone w widocznym miejscu 

informacje dotyczące zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych, co było zgodne z art. 9a 
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ust. 1 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 

z 2017, poz. 1928 ze zm.). Trzy pozostałe stacje paliw zajmowały się wyłącznie sprzedażą gazu 

płynnego (LPG). W związku z powyższym ww. informacja nie była u nich wymagana. 

 W związku z ustaleniami kontroli do Prezesa URE skierowano 1 informację o nie 

zgłoszeniu przez przedsiębiorcę infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzenia 

obrotu paliwami ciekłymi oraz braku dokumentu potwierdzającego przekazanie przez 

przedsiębiorcę zgłoszenia infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej 

działalności, 


