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w imieniu Polskiej Izby Paliw Płynnych, olganizacji zrzesfającej podmioty sekora paliw pbrrnych,
pragnę pżedstawić propozycję poprawki do skiercwanęj do Komisji Rodfiny, Polityki Seniom]nej
i Społecznej oraz do Komisji Cospodarki Narcdowej i Innowacyjności ustawy o ogmniczeniu handlu
w nie&iele i święta oraz w niektóre inne dni (druk sęnacki nr 668, druki sejmowe nr 870, 1958 i 1958.A)'

Mamy nadzieję' ż€ nasz postulat spotka się z akceptacją Panów senatorów'

Poprawka do objrwatelśkiego projektu uŚtawy o ograniczeniu handlu rv niedzi€le

w obywate1skim plojekcie ustawy o ogrAtri€zeniu handlu w niedziele (druk senacki 668) wprowadza się
następujące z.dany (zmiana polega na wykeśleniu i dodaniu tekst pogubiony)

Art. 3 pkt 8)

stacji paliw płynnych _ na|eży przez to rozumieć obie]Ć budowlany, spełniający walunki przewidziane
w obowiązujących przępisach dotyczących warunkó.t\, tęchnicznych, jakm powinny odpowiadać bazy
i stacje paliw pbnnych. w ebrębie któreeo de@,
przeznLczony do sprzedaż,y produktórv naftowych' a w którym Śprz€daż towarórł, odb}rya Śię
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w loka|u bandlowym znajdującym się w budynku przeznaczonym do obsługi klientów stacji paliw
płynnych i po\łiąfanym bezpośredtrio z infrastrukturą technicztrą służącą do magazynowania
i dystrybucji paliw płynnych! na podstawie ważnej koncesii udzielonej w opaJciu o przepisy ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Pmwo energętyczne (Dz'IJ '  z20I '7 t.poz'f2o,791' 1089, 1387i l56ó).

Lub poprawke.

Poprawka do obylTatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w ni€dziele

Art. ó ust. 1 pkt 1
..na stacjach pa1iw pł}Ęmych, których działalność przeważająca polega na:

a. sprz€dAży deta|icznej paliw do pojazdórł Śilnikorvych na stacjach pa|iw'
b. sprz€dał hurtowej pali.iv i produktów pochodnych' albo
c. wytwarzaniu i pŹetwarzaniu produktów rafinacji lopy naftovej..,

Art. 6 ust. 2 nadaje się naŚtępujące brzmieni€:
',Przewazająca działalność. o któĘ mowa w ust. 1 pkt l' 5 i 6' oznacza rodzaj pżeważającej działalności
wskafany we \ł,njosku o wpis do krajot€go rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej'
o któĄ,m mowa w ustawię z dnia 29 czerrvca 1995 I' o staiystyce publicznej (Df. U' z 2016 I' poz. 1068
oftz zf01'7 r.poz.60)."

Lub poprawke

Poprawka do obFvat€lskiego projektu ustarry o ograniczeniu handlu rY niedziele

w oblvate]skim Fojekci€ ustł\Yy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk senacki 668) wprowadza się
następującą zmianę (proponowana nniana ań.6 ust. 1 pkt 1. poprawka alt€maĘ.wnr na okoliczność
nieprzyjęcia poprawki 1 zmiana została pogrubiona):

Art. 6 ust 1 pkt 1
..11a stacjach paliw plynnych, w których sprzedaż towarów odb}.rva się }v lol'alu hand|owym
znajdującym Śię w budynku przeznaczonym do obsługi k|ientów Śtacji palirY płynnych
i powiązanych bezpośrednio z infrastrukturą techniczną służącą do magazynowania i dystrybucji
pa|iw p}ynnych o powierzchni handlowej przeznaczonej na ekspozycję i spnedaź torvarów
nieprzekraczającej t50 ml, a w przypadku stacji paliw ptynnych hajdującej się rł' miejscach
obsługi podróżnych (MoP) zlokalizowanych przy autośtradach ni€przekraczającej 300 mf'.'

UZASADNIENIE
Ustawa o oganiczeniu handlu w niedzię]e w aktuainym kształcie możę doprowadzió do jej nadużywania
poplzez wykorzystywanje stacji paliw jako narzędzia do handlu w niedfiele i święta przęz obiekty
handlowe.

obecnie projękt wskazuje, że wystaJczającę jest. aby do spżedaży dochodziło na stacji paliw' T}ł11
samym obięldy handlowe, nawe| największe. przy których są zloka1izowane stacje paliw, mogą tak



zofganizowaś swoją spżedaż (poprzęz regulaminy i przekierow}vanie Hientów do odpowiednich kas),
że do spfzŁdai,y fakLycz e będzie dochodzió na stacji paliw.

Inn),rni słoły fakyczny sklep może zostac un ally za magazyĄ z któIego k1ient jed}ł e pobie.a produkry,
a do ich zal!.upu dochodzi przy kasie stacji paliw. Ćą,m spełniony byłby waflmek wyłączenia spod zakazu
handlu w niedziele i święta"

w konsekwencji będzie to rodzić pokusę rozbudow}.wania sklepów przy stacjach paliw oĘz budowania
stacji paliw przy sklepach, łyłącznie w celu obejścia pżepisów ustawy'

Pc)nvrócenie ograniczenia handlu na stacjach paliw poprzez odwołanie do działalności pfle\łfu:djąŁeJ
pozwoli \łyeliminować opisanę powyżej niechciane zjawiska. Jednocześnie pozwoli to na swobo.lne
dzia,łanie wszystkich właścicieli stacji paliw, bez względu czy są to producenci, huItownicy czy /e'ai.

Dlatego też rrzrrajemy' iz zasa.lne jest doprec1zowanie r'a.unłów sFzedaży na stacjach pa,liw
i proponulemy rozważeni€ wprowadzenia jednej z trzech naszych propozycji.

w razie wszelkich p}tań bądź wątpliwości, ocz}'wiście j esteśmy do dyspozycj i.

.z. 
f'- c^l a,z,'.',*"|żoo<

Prezes
Polskiej Izby Paliw Ptynnych


