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Informacja
z kontroli legalności działalnościgospodarczej prowadzonej przęz, przedsiębiorców

prowadzących obrót paliwami w zakresie posiadania koncesji na obrót paliwami,
prawidłowościoznakowania dystrybutorów do biopaliw orar zamieszczania informacji
o dostępności biopaliw nx stacjach i zawartości biokonnponentów w paliwie
Zgodnie
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Cel kontroli
Celenl kontroIi było ciimirrowŹuie Z rynku przypadkó\,V proWaclzenia obr.tu palilvami
pr:zez
przedsiębiorców nie posiaclaj"pych konces.ji. a takze przeprowaclzenie
ocenY prarłidłowości

oznakowania dystrybutorór'v do biopa1irł' ciekłych jak rorvrrieŻ zamieszczanie intbrnrirc.ji
rra ternat
dostępności biopaliw oruZZawartości biokonlponentoW.w pa1iwach cl1erowan1,ch
na stacjiiclr.

Ustalenia kontroli

A' Snrawdzer1t_q=.P&]Łd1a}:q$-@

informacji o dostęprrości biqpąbygaz_tłtĘąqiLo zawaności btok

w paliwaclr.

Na żadnej z i 5 kontrololvanych stacji paliw nie by'ła prowarlzoira sprz"eclaŻ biopaliw
ciekł;-cir'
Stacje paliw nle by'ł1' wyposazonc lv cly'strvbutor\' rJo sprzedaz1', biopallr.i cielcł1,ch.
W zr,i'iązkLl z
p0WYZsZytll nie b1''ło nlożliwclścipl"zeprorł'irclzenia liontroli i'r, zakresie
dot1,cząc5,nl sprawr1zeni;t
oznakowania dystrybuiorór'r'' clo biopaliw ciekłr'ch aL*a7' łam1eszczelria inłbrnracji
o ilostępności
biopaliw.

Na 14 kontrolowanr'ch slacjach palirł stwierdzono

zamieszr:zone

w

w,i<locznyn] rrrie.jscLr

il-rlbrnrac.je c1r:tyczące zawartościbiolionlpol-ientdtw w paliwach ciekłycli.
co było zgoclne z art, 9a ust.

z dnia.25 sierpnia 2006 r' o s1ł,stemie rnoniIłsrovłaniu i kontł.olrllvttłlict akrl'śc,i pttliu, (Dz,
Ll.
f
2014 r' pOZ' I"128 z" pożn.'zn:.\.

1 ustawy

l

.Wjer1nymprzypadku.nastat.iipaliwrra1eząo*jcloffir'vnriejscorvości
stwierc1zonclbrakwmiejscLtogrilrrodostępnymin1brrnac.jr
dot.vczącyclr zerrł'artościbiokclrlporrentÓr,v lv palirvach ciekłych wprowadzonych dłl
obrotu na star-ii.
Por'vYzsze l]arusza postanowienia art. 9a ustawy z dnia 25 sierynia 2006r' o syslcmie
tttlrtiltlrov;cłttict

i kontroloyvunia jakości pctliu' (Dz. U. z20I4 r'Jpoz. 1728 ze zm.). W toku kontroli przer1siębiorca
zarrricściłna stacJi brakLijącą ill1brrrrac.ię. W sprawie zostanic WSZcZęte postępoWanie
adnrirristt.ac1,ine

c'loty'czące nałozenia ltarr pienięzncj

'Ż arl, ]5a List 4 ustawy

o s1,'sternic nroniloroił.ania

i kontrolor.vania.jakości paliw.
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W tclku kontroli w l5 placciwkaclr sprirwdzono czy przeclsiębiorcy z'a.jmujący się sprzedaŻą
palirv posiadają koncesję na obrót pillirvami ciekł5'mi wydartą przez Prezesa LlrzęclLr
Regrrlar.jr

Energel5.ki. Nieprawidłor,vości stwięrclzono
,labŻącej

l.rzer1siębiorca

p"ińńi

braku

konce

na 1stacji palir,v mieszczącej się lv miejscowości

s"ii pI'owarlzii

-sprzedaz

detaliczną palirva. okazując

kontroluiącym clecyzję Prezesa [-Jrzęclu Regulacji Energetyki uclzielającą lronces.|i na obrót palir.vanri
ciekłymi wyłącznie na z,asad'zię pośreclnictwalrandlor.vego bez wykorzystania infrastruktrrry

Z

informacji uzyskarre.i oc1 lJrzęclu Regulacji Energetyki. Sroclkorvozachodniego
oc1t1ziału Terenowego rv Łodzi wynikałcl, ze Prezes tJRE decyzjąz dnia B stycznia 2016 t. cofnął

teclririczlrej.

przedsliębiorc.v koncesję w ził'iązku z. raż-ącym naruszeniem jej warunków.

Ptzed Prezesem UI{E toczy się obecrrie postępowanic r'v sprawie rłymierzenia przedsiębiorcy kary
pienie;ne.;.

Z u.'agi

na powyzsze ł,rrdzki Wcljewi:dzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyda w łJroclze decyzji

zarzac1zellte pokontrolne zakazujące prolvadzenia

przez przedsiębiorcę działalnościw zakresie

obrotLl pa1ilvami ciekłymi.

Wyko rzystanie ustaleń kontroli.

W rr1'niku tlstaleń kontr'o]i:
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rr}'dirne zostanie

l

prz1'padku zostanic rvszczęte poStępo\,\janie adninistracyjne dot1'czące nałozctlia kali

pieniężnej z art, 35a ust 4 ustawy z clrria 25 sierprria 2006 r. łl s.ylstcłłłir: łrłtsłlit tlł'tnr tłll i tł
i konłro!łn,t,anicł.jakościpaliw (Dz. U. zŻ0I4 r.. poz. 77Ż8 z'ę zn.),

1 zarządzenie pokontrolne zakaztriące prowarlzcnia

t1ziałalrrości lv zakresie obrotu paliwanri ciekłymi'

przez

jęłriirrce
}rlze ds

