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Warszawa,

dnia

f

o^roriernika 2015

r.

MŻ

DEcYzJA
Na podstawie ań. 155 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz, 267, z pożn. zm.) oraz art, 41 ust, 1
wzwiązkuzarL.30 ust. 1 iań.32 ust, 1 pkt4 ustawy zdnia 10 kwietnia1997 r,_
Prawo energetyczne (Dz. U, z2012 r. poz.1059, zpóżn. zm,),
po rozpatrzeniu
wniosku złożonego w dniu 4 sierpnia 2015 r., przedsiębiorcy:

ANco
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
z siedzibą w Jarocinie,
posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsiębiorcow (KRS):
2) numer identyfikacji podatkowej (NlP):

0000024614,
622-00-23-756,

postanawiam:

z mi e n i ć
N

r OPG/2

rozstrzygnięcie mojej decyĄi

z dnia 14 lipca 1999

99 lPK, zmienionej decyzjami
dnia 29 sierpnia 2003 r. Nr OPG 126\14017 M l2l2003lAs,
61

4017 lU

l

1 l 21

r.

:

z
- z dnia 18 lutego 2005 r, Nr OPG 126814017M11l20O5lAS,
- z dnia 21 stycznia 2008 r. Nr OPG l26cl4017M l2l2008lBP,
- z dnia 3 kwietnia 2008 r. Nr OPG 126-ZT014017 M l2l200BiBP,
*r.
- z dnia 1 8 styczn a 2O1Z
N r OP G t26-ZT O-Al 4O1 7 M l2l 2O1 2ll.) A,
W sprawie udzielenia przedsiębiorcy ANCO Sp, z o.o, z siedzibą w Jarocinie
(zwanemu dalej ,,koncesjonariuszem"), koncesji na obrót paliwami gazowymi na
-

i

okres do dnia 31 grudnia 2025

r.,

w następujący sposób:
1)

na stronie 2 decyzji punktowi 1

DZIAŁALNOŚCl" nadać brzmienie:

zatytułowanemu ,,PRZEDMIoT

l

ZAKRES

,,Przedmiot działalnoŚci objętej niniejszą koncesją stanowi działaIność
gospodarcza polegająca na obrocie paliwami gazowymi na potrzeby
odbiorców zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej potskiej''.
2) na stronie 2 decyĄi w punkcie 2. zatytułowanym ,,WARUNKI WYKONYWAN|A
DZIAŁALNOŚCl" podpunktowi 2.4.1 . nadać następujące brzmienie:
,,Koncesjonariusz /'esf obowiązany zawiadomić prezesa ]JRE o zmianach
dotyczących wykonywanej działalnościobjętej niniejszą koncesją (w tym
W szczegolnoŚci firmY, siedziby, adresu, numeru w
Ąestrze przedsiębiorcow,
numeru identYfikacji Podatkowej, rozszerzenia bądź ograniczenia tej działalnośc1
nie poźniej niż na 14 dni od dnia ich powstania.'';

2 decyĄi w punkcie 2. zatytułowanym ,,WARUNKI WYKoNYWANIA
DZlAłALNOSCl" W PodPunkcie 2.2. zatytułowanym,,Szczególne warunki
wykonyyvania działalnościobjętej koncesją ze względu na właśeiwąobsługę
3) na stronie

odbiorcow" dodać podpunkt 2.2.2. o następującej treści:

,,Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania chronionych prawem interesow
odbiorcow, w tYm Poprzez udzielanie odbiorcom końcowym pełnych, rzetelnych
i wYczerPującYch informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązkow.
Koncesjonariusz nie moŻe stosować praktyk powodujących wprowadzenie odbiorcow
w błąd co do ich uPrawnień lub obowiązków. W szczegolności postanowienia umow
zawieranYch z odbiorcami powinny być czytelne i zrozumiałe, a postanowienia inne
niŻ związane z dostarczaniem patiw gazowych (art. 5 ustawy Prawo energetyczne),
PowinnY bYĆ odrębnie i wyraźnie oznaczone. lJmowa powinna wyraźnie określac
kosztY wYnikające z postanowień innych niż dotyczących realizacji usług związanych
z dostarczaniem paliw gazowych.''

,.

uzAsADNlENlE

z

dnia 14 lipca 1999 r. NrOPG/26l4)17lut1l2lgglpK z pożn. zm.
udzietiłem Koncesjonariuszowi koncesji na wykonywanie działalnościgospod arczej
Polegającej na obrocie paliwami gazowymi na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.

becy4ą

Wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2015 r. (pismo z dnia 30 lipca 2015 r.)
Koncesjonariusz wniosł o zmianę ww. decyzji udzielającej koncesji na wykonywanie
)

działalnościgospodarczej

zakresie obrotu paliwami gazowymi,

poprzez
rozszerzenie zakresu koncesjonowanej działalnościna terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
w

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz
pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r,, znak: DRG-41 12-87(2)l2015l4017lMŻ został
wezwany do przedłozenia dodatkowych dokumentow i informacji oraz poproszony
o wyrazenie pisemnej zgody na dokonanie w udzielonej mu koncesji na obrot
paliwami gazowymi zmian wskazanych w punkcie 2) i 3) sentencji niniejszej decyzji.

Koniecznośćnadania warunkowi 2.4.1. nowego brzmienia związana jest
z treściąart.41 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz, U. z2014 r.
poz, 121, z póżn. zm.) wskazującego, iż siedzibą osoby prawnej jest miejscowość,
w której ma siedzibę organ zarządzĄący. Powyzsze wynika ponadto z ań, 59
w związku z ań. 49 ustawy z dnia 2lipca 2004 r, o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz, U. z 2015 r. poz, 5B4, z poźn. zm.), zgodnie z ktorymi
przedsiębiorca winien jest zgłaszac Prezesowi URE zmianę zarówno siedziby, jak
i ad resu

przedsiębiorcy.

Z kolei wprowadzenie do koncesji warunku 2,2.2. ma na celu rownowazenie

interesow przedsiębiorstw energetycznych i odbiorcow paliw gazowych m.in. poprzez
przeciwdziałanie praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym
konkurencję. Uzupełnienie koncesji poprzez dodanie do niej nowego warunku
stanowi realizailę pżez Prezesa URE jego ustawowych zadań.

Pismem z dnia 27 sierpnia 2015 r., znak: BK!54|2C15 (data wpłynłudo URE.
31 sierpnia 2015 r.) Koncesjonariusz uzupełniłwniosek oraz wyrazlł zgodę na
dokonanie wskazanych wyżej zmian. W myślart. 41 ust, 1 ustawy - Prawo
energetyczne, Prezes URE moze zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek
przedsiębiorstwa energetycznego.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyżla
ostateczna, na mocy ktorej strona nabyła prawo, może być w kazdym czasie za

zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory ją
wydał, jezeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W związku z poczynionymi ustaleniami, mając na względzie brzmienie ań. 155
Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowiłem przychylić się do wniosku

Koncesjonariusza

i zmienić decyzję z dnia 14 lipca 1999

r.

Nr OPG/2614017lU11l2l99lPK z pożn. zm.

W związku z powyższym, orzekam jak w sentencji.

1.

Od

niniejszej decyzji słuzy stronom odwołanie do Sądu Okręgowego
w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim
pośrednictwem,w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji
J

(art. 30 ust. 2

i3

ustawy - Prawo energetyczne orazar|.479a6pkt 1
Kodeksu postępowania cywilnego).

i

ar1.479a7

2. Odwołanie od decYzji powinno czynic zadośćwymaganiom

§

1

przepisanym
dla Pisma Procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości
Przedmiotu SPoru, przytoczenie zarzutow, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodow, a także zawierać wn
fićhylgnle albo zmianę decyzji w całości
lub części(art. 47949 Kodeksu

Prezes
u Regulacji Energetyki

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości
30B zł w dniu 31 lipca 2013 r. na rachunek
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Tosą

Otrzvmuie:
ANCO.Sp , z o.o,
ul. Srry. Ducha 'tl88
63-200 Jarocin
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