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Informacja
z kontroli legalności działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców
prowadzących obrót paliwami w zakresie posiadania koncesji na obrót paliwami,
prawidłowości oznakowania dystrybutorów do biopaliw oraz zamieszczania informacji
o dostępności biopaliw na stacjach i zawartości biokomponentów w paliwie
Zgodnie z programem własnym nr PU.042.2.2016 z 21.03.2016 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej w Łodzi przeprowadził w II kwartale 2016 r. kontrole u przedsiębiorców prowadzących stacje
paliw ogólnodostępne i zakładowe na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.
Kontrole przeprowadzono u 15 przedsiębiorców prowadzących stacje paliw ogólnodostępne jak i zakładowe.
Cel kontroli
Celem kontroli było eliminowanie z rynku przypadków prowadzenia obrotu paliwami przez
przedsiębiorców nie posiadających koncesji, a także przeprowadzenie oceny prawidłowości
oznakowania dystrybutorów do biopaliw ciekłych jak również zamieszczanie informacji na temat
dostępności biopaliw oraz zawartości biokomponentów w paliwach oferowanych na stacjach.
Ustalenia kontroli
A. Sprawdzenie prawidłowości oznakowania dystrybutorów do biopaliw i zamieszczania
informacji o dostępności biopaliw oraz informacji o zawartości biokomponentów w paliwach.
Na żadnej z 15 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 dotyczącym sprawdzenia
oznakowania dystrybutorów do biopaliw ciekłych oraz zamieszczenia informacji o dostępności
biopaliw.
Na 14 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 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1728 z późn. zm.).

W jednym przypadku stwierdzono brak w miejscu ogólnodostępnym informacji dotyczących
zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzonych do obrotu na stacji. Powyższe
narusza postanowienia art. 9a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728 ze zm.). W toku kontroli przedsiębiorca
zamieścił na stacji brakującą informację. W sprawie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne
dotyczące nałożenia kary pieniężnej z art. 35a ust 4 ustawy o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw.
B. Kontrola legalności działania przedsiębiorców prowadzących obrót paliwami w zakresie
posiadania koncesji na obrót paliwami.
W toku kontroli w 15 placówkach sprawdzono czy przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą
paliw posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. Nieprawidłowości stwierdzono na 1 stacji paliw. Przedsiębiorca pomimo braku koncesji
prowadził sprzedaż detaliczną paliwa, okazując kontrolującym decyzję Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki udzielającą koncesji na obrót paliwami ciekłymi wyłącznie na zasadzie pośrednictwa
handlowego bez wykorzystania infrastruktury technicznej. Z informacji uzyskanej od Urzędu
Regulacji Energetyki, Środkowozachodniego Oddziału Terenowego w Łodzi wynikało, że Prezes
URE decyzją z dnia 8 stycznia 2016 r. cofnął przedsiębiorcy koncesję w związku z rażącym
naruszeniem jej warunków.
Przed Prezesem URE toczy się obecnie postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy kary
pieniężnej.
Z uwagi na powyższe Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyda w drodze decyzji
zarządzenie pokontrolne zakazujące prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w zakresie
obrotu paliwami ciekłymi.
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