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K O M U N I K A T  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

Nr 16/2014 
w sprawie zbliżającego się końca ważności niektórych koncesji  

udzielonych w latach 20042006 
 
 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz.  U.  z  2012  r.,  poz.  1059  z  późn.  zm.),  uzyskania  koncesji  wymaga  wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie m.in. obrotu paliwami ciekłymi (tzw. koncesje OPC) 
z  wyłączeniem  obrotu  gazem  płynnym,  jeśli  roczna  wartość  obrotu  nie  przekracza 
10.000 euro. Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 5 tej ustawy, uzyskania koncesji nie wymaga 
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu benzyną  lotniczą oznaczoną 
symbolem PKWiU 23.20.11‐40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość 
obrotu nie przekracza równowartości 1.000.000 euro. 

W myśl  art.  36  ustawy  –  Prawo  energetyczne,  koncesji  udziela  się  na  czas  oznaczony,  
nie  krótszy  niż  10  lat  i  nie  dłuższy  niż  50  lat,  chyba  że  przedsiębiorca  wnioskuje  
o udzielenie koncesji na czas krótszy.  

W  związku  z  przypadającym  na  2014  r.  upływem  ważności  wielu  koncesji  typu  OPC, 
przypominam  wszystkim  Koncesjonariuszom,  których  koncesje  tracą  ważność  
w ciągu najbliższych 24 miesięcy, o konieczności złożenia wniosku o przedłużenie 
ważności posiadanej koncesji lub wniosku o udzielenie nowej koncesji. 

Złożenie  wniosku  o  przedłużenie  ważności  koncesji  powinno  nastąpić  nie  później  
niż  na  18 miesięcy  przed  jej  wygaśnięciem  ‐  stanowi  o  tym  art.  39  ustawy  ‐  Prawo 
energetyczne.  W  przypadku,  gdy  do  wygaśnięcia  koncesji  pozostało  mniej  niż  18 
miesięcy, należy złożyć wniosek o udzielenie nowej koncesji. 

Przypominam również,  że przedłużenie koncesji bądź udzielenie nowej koncesji, wiąże 
się  z  koniecznością  zbadania,  czy  wnioskodawca,  w  dalszym  ciągu  spełnia  wskazane   
w art. 33 ww. ustawy warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją, 
oraz  czy  stan  formalnoprawny  z  dnia  udzielenia  koncesji  nie  uległ  zmianie.  Powyższe 
wiąże  się  zatem  z  koniecznością  przedstawienia  szeregu  dokumentów,  wskazujących 
spełnianie  warunków  formalnoprawnych  i  organizacyjnych,  określających  możliwości 
techniczne  prowadzenia  działalności  koncesjonowanej  oraz  poświadczających 
dysponowanie  środkami  finansowymi,  zapewniającymi  prawidłowe  wykonywanie  tej 
działalności.  



W  przypadku  woli  zachowania  ciągłości  wykonywania  działalności  koncesjonowanej, 
stosowny  wniosek  powinien  być  złożony  w  terminie  pozwalającym  na  rozpatrzenie 
sprawy  i  wydanie  decyzji  przed  upływem  ważności  poprzedniej  koncesji.  Składanie 
wniosków  w  końcowym  okresie  obowiązywania  koncesji  wiąże  się  z  ryzykiem,  
iż  postępowanie  administracyjne,  z  przyczyn  nie  leżących  po  stronie  Prezesa  Urzędu 
Regulacji Energetyki, nie  zostanie  zakończone przed upływem okresu, na który  została 
wydana  posiadana  koncesja.  Oznacza  to,  iż  wraz  z  upływem  tego  terminu  wygasa 
uprawnienie  do  prowadzenia  koncesjonowanej  działalności  gospodarczej,  co wiąże  się  
z obowiązkiem jej zaprzestania do czasu uzyskania wymaganej prawem nowej, kolejnej 
koncesji.  Samo  złożenie wniosku o udzielenie koncesji  i  trwające w  tym  zakresie 
postępowanie administracyjne nie uprawniają bowiem do legalnego prowadzenia 
koncesjonowanej działalności gospodarczej. 

Pisemny  wniosek  przedsiębiorcy  o  przedłużenie  terminu  ważności  koncesji  lub 
udzielenie nowej koncesji na obrót paliwami ciekłymi należy przesłać do Prezesa Urzędu 
Regulacji  Energetyki,  na  adres  właściwego  terytorialnie  (tj.  ze  względu  na  siedzibę 
przedsiębiorcy)  Oddziału  Terenowego  Urzędu  Regulacji  Energetyki.  Lista  adresów 
Oddziałów Terenowych URE wraz  z  zasięgiem  terytorialnym oraz danymi do kontaktu 
znajdują się na stronie internetowej Urzędu. 

Przedsiębiorcy  wykonujący  równocześnie  z  obrotem  paliwami  ciekłymi  inne  rodzaje 
działalności związane z tymi paliwami (wytwarzanie i magazynowanie) oraz przedsiębiorcy, 
którzy dla celów działalności koncesjonowanej eksploatują nie mniej niż 50 stacji paliw, 
wnioski  o  udzielenie  koncesji  lub  ich  zmianę,  niezależnie  od miejsca  siedziby,  powinni 
składać  do  Departamentu  Rynków  Paliw  Gazowych  i  Ciekłych  Urzędu  Regulacji 
Energetyki: Al. Jerozolimskie 181, 02‐222 Warszawa. 

Przypominam również, iż z chwilą złożenia wniosku powstaje obowiązek zapłaty opłaty 
skarbowej (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   ‐ 
Dz.  U.  z  2012  r.,  poz.  1282  z  późn.  zm.).  Stawki  opłaty  skarbowej,  w  odniesieniu  
do wymienionych powyżej czynności, wynoszą: 
‐  za przedłużenie terminu ważności koncesji lub rozszerzenia zakresu działalności ‐ 

308 zł, 
‐  za wydanie nowej koncesji – 616 zł. 

Wykaz wymaganych dokumentów, numer konta oraz dodatkowe informacje, dostępne są 
na  stronie  internetowej  Urzędu  Regulacji  Energetyki  (www.ure.gov.pl)  w  zakładce  
„Dla Koncesjonariuszy ‐ Jak uzyskać koncesję ‐ Paliwa ciekłe”. 

 


