
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

o decyzjach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji  

na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonych Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Mońkach 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mońkach 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o. z siedzibą w Mońkach (zwane dalej 

"Koncesjonariuszem") posiada koncesje na wytwarzanie ciepła nr WCC/189/393/U/OT-7/98/MK z późn. 

zm. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/201/393/U/OT-7/98/MK z późn. zm., udzielone 

decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 1998 r. W dniu 14 kwietnia 2017 r. 

Koncesjonariusz wystąpił o zmianę ww. koncesji w zakresie przedłużenia okresu ich obowiązywania. 

Decyzjami z dnia 28 grudnia 2017 r. nr OLB.4110.28.2017.AWr i OLB.4110.29.2017.AWr Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki zmienił ww. koncesje przedłużając okres ich obowiązywania do 

15 października 2028 r., zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza.  

Zgodnie z postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, 

może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, 

który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się jej uchyleniu lub zmianie takiej decyzji 

i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  

W przedmiotowej sprawie zaistniały ww. przesłanki uprawniające Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

do zmiany udzielonych Koncesjonariuszowi koncesji odnośnie okresu ich obowiązywania i treści warunków 

koncesyjnych. Istnienie warunków w zakresie zmian koncesji Koncesjonariusz udokumentował stosownymi 

dokumentami. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, 

w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki zmienił decyzje z dnia 6 października 1998 r. nr WCC/189/393/U/OT-7/98/MK  

z późn. zm. oraz nr PCC/201/393/U/OT-7/98/MK z późn zm. w sprawie udzielenia Koncesjonariuszowi 

koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła we wnioskowanym zakresie. 

  Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą w Lublinie 

Agnieszka Szypulska 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 4804
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