
 

 

INFORMACJA Nr OPO.4110.48.2017.ASI I OPO.4110.49.2017.ASI 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

o decyzji nr OPO.4110.48.2017.ASi oraz decyzji nr OPO.4110.49.2017.ASi w sprawie wygaśnięcia 

koncesji nr WCC/290/546/U/OT1/98/KK ze zm. i nr PCC/303/546/U/OT1/98/KK ze zm. 

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 30 oraz art. 32 ust. 1 

pkt. 3 i art. 32. ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220, 

z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 21 grudnia 2017 r. postanowił stwierdzić wygaśniecie 

w koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Miejski 

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z w Wąbrzeźnie siedzibą w Wąbrzeźnie. 

 

Uzasadnienie 
 

Decyzjami z 20 października 1998 r. nr WCC/290/546/U/OT1/98/KK ze zmianami (ostatnia zmiana 

z 17 sierpnia 2017 r. nr WCC/290-ZTO/546/W/OPO/2007/AJ) oraz nr PCC/303/546/U/OT1/98/KK ze 

zmianami (ostatnia zmiana z 17 sierpnia 2017 r. nr PCC/303-ZTO/546/W/OPO/2007/AJ) udzielono 

Miejskiemu Zakładowi Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wąbrzeźnie z siedzibą 

w Wąbrzeźnie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 31 grudnia 

2025 r. 

 

Przedsiębiorca poinformował, że w związku z wypowiedzeniem umów przez głównych odbiorców 

zasilanych z kotłowni przy ul. Okrężnej, nastąpiła przebudowa eksploatowanego systemu ciepłowniczego 

w Wąbrzeźnie i likwidacja tego źródła ciepła. Odbiorcy ciepła zasilani dotychczas z tej kotłowni, którzy 

pozostali, są obecnie zasilani z 2 nowych źródeł ciepła, przy ul. Hallera 7 i Matejki 2A. Nowe źródło ciepła 

wybudowano także dla realizacji potrzeb własnych tj. Pływalni Miejskiej. Przedsiębiorca przedstawił również 

zestawienie, dokumentujące, iż od 1 grudnia 2017 r. moc zamówiona przez odbiorców w zakresie wytwarzania 

ciepła wynosi 4,5 MW, a w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła 4,4 MW. 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania ciepła, gdy łączna zamówiona moc cieplna przez odbiorców nie przekracza 5 MW nie wymaga 

posiadania koncesji. 

 

Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, gdy łączna zamówiona moc cieplna przez odbiorców 

nie przekracza 5 MW nie wymaga posiadania koncesji. 

 

W związku z powyższym w niniejszej sprawie zaszły przesłanki do wygaśnięcia obu udzielonych 

Przedsiębiorcy koncesji. Stosownie do przepisu art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5552



decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy 

leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. 

  

 z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą w Poznaniu 

Irena Gruszka 
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