
 

 

INFORMACJA NR OWR 4110-1-2/(11)/2012/2013/9195/CP 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 17 września 2013 r. 

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cofnięcia koncesji  

dla przedsiębiorcy: PCC Energetyka Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 

W dniu 17 września 2013 r. decyzją Prezesa URE Nr PCC/821-ZTO-D/9195/W/OWR/2013/CP i OCC/241-

ZTO-B/9195/W/OWR/2013/CP cofnięto koncesję na prowadzenie działalności w zakresie przesyłania i dystry-

bucji ciepła oraz koncesję na obrót ciepłem dla przedsiębiorcy PCC Energetyka Blachownia Spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.  

UZASADNIENIE  

Decyzjami z dnia 12 kwietnia 1999 r. Nr PCC/821/9195/W/1/99/RG i Nr OCC/241/9195/W/ 

1/2/99/RG ze zmianami udzielono przedsiębiorcy PCC Energetyka Blachownia Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz koncesję na obrót ciepłem,  

na okres do 30 kwietnia 2019 roku. Z dniem 2 sierpnia 2013 r. zostało wszczęte z urzędu postępowa-

nie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji w związku z poinformowaniem przedsiębiorstwa  

o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynikającym z koncesji z dniem  

31 lipca 2013 r. W toku postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy - Prawo 

energetyczne, zwrócono się w dniu 2 sierpnia 2013 r. pismem nr OWR-4110-1(6)/2012/2013/ 

9195/CP, OWR-4110-2(6)/2012/2013/9195/CP o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie do Mar-

szałka Województwa Opolskiego. Zarząd Województwa Opolskiego nie odpowiedział na zapytanie  

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, co równoznaczne jest z wydaniem opinii pozy-

tywnej. Mając na uwadze powyższe, Prezes URE na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), oraz na podstawie  

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 267) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, wydał decyzje o cofnięciu tych koncesji. 

 

  
 z up. Prezesa 

 Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor 

Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą we Wrocławiu 
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 19 września 2013 r.
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