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udzielam przedsiębiorcy:  
 

OOE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Gorlicach 

ul. Michalusa 1; 38-320 Gorlice 
 

 

KONCESJI  

Nr OEE/844/24579/W/OKR/2015/JPi1 
na obrót energią elektryczną 

na okres od 14 maja 2015 r. do 14 maja 2030 r. 

 

na następujących warunkach: 
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 
 

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza 
polegająca na obrocie energią elektryczną na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

2. WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 
 

2.1.  Warunki ogólne  
 

2.1.1.  Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności objętej niniejszą 
koncesją na zasadach określonych w ustawie - Prawo energetyczne oraz wydanych na 
jej podstawie przepisach wykonawczych w szczególności do zapewnienia wysokiej 
jakości świadczonych usług i niezawodności zaopatrzenia w energię elektryczną przy 
zachowaniu zasady najniższych możliwych kosztów. 

 

2.1.2.  Koncesjonariusz nie może zawierać umów sprzedaży energii elektrycznej 
z  przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 
przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną, jeżeli nie posiadają koncesji,  
w przypadkach gdy taka koncesja jest wymagana przepisami ustawy – Prawo 
energetyczne. 

2.1.3.  Koncesjonariusz nie będzie subsydiować działalności nie objętej niniejszą 
koncesją z przychodu osiąganego z działalności objętej tą koncesją.  

 

2.2. Szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją ze względu na 
właściwą obsługę odbiorców  

 

2.2.1.  Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymywania lub zagwarantowania 
możliwości pozyskania środków finansowych lub majątku pozwalających na 
zaspokojenie roszczeń osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego 
wykonywania działalności objętej koncesją. 

 

2.2.2.  Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania chronionych prawem 
interesów odbiorców, w tym poprzez udzielanie odbiorcom końcowym pełnych, 
rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. 
Koncesjonariusz nie może stosować praktyk powodujących wprowadzenie odbiorców 
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w błąd co do ich uprawnień lub obowiązków. W szczególności postanowienia umów 
zawieranych z odbiorcami powinny być czytelne i zrozumiałe, a postanowienia inne 
niż związane z dostarczaniem energii (art. 5 ustawy – Prawo energetyczne), powinny 
być odrębnie i wyraźnie oznaczone. Umowa powinna wyraźnie określać koszty 
wynikające z postanowień innych niż dotyczących realizacji usług związanych z 
dostarczaniem energii. 

 

2.3. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu 
 

2.3.1.  Koncesjonariusz, nie później niż na 18 miesięcy przed upływem ważności koncesji 
i zaprzestaniem działalności, spowoduje opracowanie na własny koszt i przedstawi 
Prezesowi URE analizę finansową (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta 
z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Koncesjonariusza za ostatni 
rok działalności – jeśli obowiązek badania tego sprawozdania wynika z przepisów 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. 
zm.), w zakresie wykonywanej działalności koncesjonowanej, która określi, w 
szczególności, stan wywiązania się Koncesjonariusza ze zobowiązań względem osób 
trzecich na dzień przewidywanego zakończenia tej działalności. 

 

2.3.2.  Koncesjonariusz jest obowiązany do realizacji wniosków i zaleceń wynikających  
z powyższej analizy w najkrótszym możliwym terminie. 

 

2.4. Udzielanie informacji 
 

2.4.1. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE o zmianach 
dotyczących wykonywanej działalności objętej niniejszą koncesją (w tym 
w szczególności firmy, siedziby, adresu, numeru w rejestrze przedsiębiorców, numeru 
identyfikacji podatkowej, rozszerzenia bądź ograniczenia tej działalności) nie później 
niż na 14 dni od dnia ich powstania. 

 

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE 
o zamiarze zaprzestania działalności koncesjonowanej nie później niż na 18 miesięcy 
przed przewidywaną datą zaprzestania działalności. 

2.4.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego informowania Prezesa URE 
o zamiarze podziału lub połączenia z innymi podmiotami, nie później niż na 60 dni 
przed planowaną datą podziału lub połączenia. 

 


