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Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 listo-
pada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,
poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Przedsi´biorca sk∏adajàcy wniosek o udzielenie
koncesji na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesy∏ania
i dystrybucji oraz obrotu paliwami i energià obowiàza-
ny jest do∏àczyç do wniosku nast´pujàce dokumenty
wskazujàce, ˝e spe∏nia warunki organizacyjne zapew-
niajàce prawid∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci obj´tej
koncesjà:

1) aktualny odpis lub wyciàg z rejestru przedsi´bior-
ców, uzyskany nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed
przed∏o˝eniem organowi koncesyjnemu,

2) poÊwiadczonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´ za-
Êwiadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego
w krajowym rejestrze urz´dowym podmiotów go-
spodarki narodowej REGON, wydanego przez w∏a-
Êciwy urzàd statystyczny,

3) w przypadku spó∏ek handlowych — list´ wspólni-
ków w spó∏ce osobowej lub wspólników (akcjona-
riuszy) w spó∏ce kapita∏owej, posiadajàcych co naj-
mniej 5 % udzia∏ów (akcji),

4) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego o nieka-
ralnoÊci przedsi´biorcy,

5) oÊwiadczenie przedsi´biorcy, ˝e nie zg∏oszono
w stosunku do niego wniosku o og∏oszenie upad∏o-
Êci oraz ˝e nie znajduje si´ w stanie likwidacji,

6) oÊwiadczenie przedsi´biorcy, ˝e wszystkie osoby
zatrudnione przy eksploatacji sieci, instalacji i urzà-
dzeƒ elektroenergetycznych posiadajà Êwiadectwa
kwalifikacyjne wymagane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energe-
tyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr
48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099), uprawniajàce do
zajmowania si´ eksploatacjà tych sieci, instalacji
i urzàdzeƒ.

§ 2. Przedsi´biorca sk∏adajàcy wniosek o udzielenie
koncesji na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
okreÊlonej w § 1, jest tak˝e obowiàzany do∏àczyç nast´-
pujàce dokumenty wskazujàce, ˝e spe∏nia warunki
techniczne zapewniajàce prawid∏owe wykonywanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej:

1) w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesy∏a-
nia i dystrybucji oraz obrotu paliwami gazowymi,
energià elektrycznà i ciep∏em:
a) dokumenty potwierdzajàce tytu∏ prawny przed-

si´biorcy do obiektów i instalacji niezb´dnych
do prowadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà,

b) opis parametrów technicznych urzàdzeƒ s∏u˝à-
cych do wytwarzania energii elektrycznej, ciep∏a
lub paliw gazowych, z okreÊleniem rodzaju wy-
korzystywanego paliwa oraz stanu technicznego
tych urzàdzeƒ,

c) opis sieci cieplnych, elektroenergetycznych lub
gazowych wykorzystywanych do prowadzenia
dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà, wraz ze schemata-
mi tych sieci,

d) poÊwiadczonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu,

e) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie
uzgodnieƒ, decyzji i pozwoleƒ wymaganych na
podstawie odr´bnych przepisów, a w szczegól-
noÊci w zakresie warunków technicznych,
ochrony Êrodowiska, ochrony przeciwpo˝aro-
wej oraz opis planowanych inwestycji,

2) w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesy∏a-
nia i dystrybucji oraz obrotu paliwami ciek∏ymi:
a) dokumenty potwierdzajàce tytu∏ prawny przed-

si´biorcy do obiektów i instalacji niezb´dnych
do prowadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà,
w tym zawierajàce informacje o ∏àcznej pojem-
noÊci magazynowej posiadanych baz lub stacji
paliw oraz liczbie, roku produkcji i pojemnoÊci
poszczególnych zbiorników na paliwa ciek∏e,

b) opis technologii wytwarzania paliw ciek∏ych
wraz ze wskazaniem obiektów wykorzystywa-
nych w tym procesie oraz informacj´ o spe∏nie-
niu wymagaƒ wynikajàcych z ustawy z dnia 22
stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie pro-
duktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179) oraz ustawy
z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgod-
noÊci, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 43, poz. 489 i z 2001 r. Nr 63, poz. 636),
z poÊwiadczeniem zgodnoÊci wytwarzanego
produktu z normami przewidzianymi do obo-
wiàzkowego stosowania, wydanym przez
uprawnionà jednostk´,

c) oÊwiadczenie o posiadaniu, dla u˝ytkowanych
baz lub stacji paliw, wymaganych na podstawie
odr´bnych przepisów uzgodnieƒ, pozwoleƒ i de-
cyzji w zakresie dotyczàcym warunków technicz-
nych, ochrony Êrodowiska oraz ochrony przeciw-
po˝arowej, a tak˝e poÊwiadczone za zgodnoÊç
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z orygina∏em kopie protoko∏ów badaƒ szczelno-
Êci zbiorników, decyzji o dopuszczeniu bazy lub
stacji paliw do eksploatacji, decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, uzgod-
nienia z podmiotem zarzàdzajàcym portem lub
przystanià morskà warunków prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej zlokalizowanej w grani-
cach administracyjnych portu lub przystani mor-
skiej oraz pozwolenia wodnoprawnego,

d) opis wyposa˝enia posiadanych baz i stacji paliw
w instalacje i urzàdzenia zabezpieczajàce przed
przenikaniem paliw do gruntu i wód gruntowych
oraz urzàdzenia zabezpieczajàce przed emisjà
w´glowodorów do atmosfery podczas proce-
sów zasilania baz lub stacji w paliwa oraz pod-
czas prze∏adunku i wydawania paliw do cystern
samochodowych i kolejowych,

e) wykaz posiadanych Êrodków transportu prze-
znaczonych do transportu paliw, w∏asnych lub
eksploatowanych na podstawie innego tytu∏u
prawnego,

f) wykaz posiadanych przyrzàdów do pobierania
próbek paliw ciek∏ych zgodnych z Polskà Normà
oraz przyrzàdów pomiarowych s∏u˝àcych do
okreÊlania iloÊci paliw ciek∏ych w poszczegól-
nych zbiornikach na paliwa ciek∏e.

§ 3. 1. Przedsi´biorca sk∏adajàcy wniosek o udziele-
nie koncesji na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesy-
∏ania i dystrybucji oraz obrotu paliwami gazowymi,
energià elektrycznà i ciep∏em, oprócz dokumentów,
o których mowa w § 1 i § 2 pkt 1, jest obowiàzany do-
∏àczyç do wniosku nast´pujàce dokumenty wskazujà-
ce, ˝e posiada mo˝liwoÊci finansowe zapewniajàce
prawid∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci obj´tej konce-
sjà:

1) zestawienie planowanych przychodów i kosztów
odr´bnie dla ka˝dej z dzia∏alnoÊci obj´tej wnio-
skiem koncesyjnym, na okres, na jaki koncesja ma
byç udzielona,

2) w przypadku podmiotów obowiàzanych do prowa-
dzenia ksiàg rachunkowych — poÊwiadczone za
zgodnoÊç z orygina∏em kopie sprawozdaƒ finanso-
wych z ostatnich trzech lat, a je˝eli przedsi´biorca
prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà przez okres
krótszy ni˝ trzy lata — dokumenty te za ca∏y okres
dzia∏alnoÊci,

3) w przypadku podmiotów nieobowiàzanych do pro-
wadzenia ksiàg rachunkowych — zestawienie przy-
chodów i kosztów dzia∏alnoÊci gospodarczej za
ostatnie trzy lata, a je˝eli przedsi´biorca prowadzi
dzia∏alnoÊç gospodarczà przez okres krótszy ni˝
trzy lata — dokumenty te za ca∏y okres dzia∏alnoÊci,

4)zaÊwiadczenie z w∏aÊciwego urz´du skarbowego
stwierdzajàce, ˝e przedsi´biorca nie zalega z zobo-
wiàzaniami wobec bud˝etu paƒstwa,

5) zaÊwiadczenie z w∏aÊciwego oddzia∏u Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych stwierdzajàce, ˝e przed-
si´biorca nie zalega z wp∏atà sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne,

6) zaÊwiadczenie z banku, w którym jest prowadzony
podstawowy rachunek przedsi´biorcy, okreÊlajàce
wielkoÊç obrotów oraz zdolnoÊç p∏atniczà i kredy-
towà przedsi´biorcy,

7) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie za-
wartych umów ubezpieczenia, zwiàzanych z przed-
miotem dzia∏alnoÊci.

2. Przedsi´biorca sk∏adajàcy wniosek o udzielenie
koncesji na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesy∏ania
i dystrybucji oraz obrotu paliwami ciek∏ymi, oprócz do-
kumentów, o których mowa w § 1 i § 2 pkt 2, jest obo-
wiàzany do∏àczyç do wniosku dokumenty wymienione
w ust. 1 pkt 2—7.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2001 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff


