
  

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia  5 stycznia 2017 r. 

o decyzji z dnia 5 stycznia 2017 r. nr OLB.4110.9.2016.2017.EBo, którą zmieniono decyzję z dnia  

12 listopada 1998 r. nr  WCC/523/135/U/OT-7/98/JSS z późn. zm., udzielającą koncesję na wytwarzanie 

ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Suwałkach 

W dniu 5 stycznia 2017 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.  

z siedzibą w Suwałkach (zwanej dalej „Koncesjonariuszem”), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  

postanowił zmienić zapisy dotyczące oznaczenia Koncesjonariusza, treści przedmiotu i zakresu działalności 

oraz warunków udzielonej koncesji na wytwarzanie ciepła. 

Koncesjonariusz posiada koncesję na wytwarzanie ciepła, udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 12 listopada 1998 r. nr WCC/523/135/U/OT-7/98/JSS z późn. zm. 

Pismem z dnia 24 października 2016 r. (znak: DF/2631/2016) Koncesjonariusz wystąpił o zmianę zapisu  

dotyczącego przedmiotu i zakresu działalności w udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

koncesji na wytwarzanie ciepła w związku z realizacją budowy instalacji solarnej o mocy 0,0659 MWt,  

składającej się z wielopowierzchniowych kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 94,12 m
2 

na dachu 

Ciepłowni Głównej zlokalizowanej w Suwałkach, ul. Przemysłowa 6A. 

Zgodnie z brzmieniem art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), 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 uchyleniu lub zmianie takiej decyzji 

i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Ponadto, ze względu na konieczność uzupełnienia w oznaczeniu Koncesjonariusza jego adresu  

oraz dostosowania szczegółowych warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych  

w udzielonej Koncesjonariuszowi koncesji na wytwarzanie ciepła do aktualnie obowiązujących przepisów  

prawa, w decyzji koncesyjnej dokonano ww. zmian. 

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

w związku z art. 41 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzję  

z dnia 12 listopada 1998 r. nr WCC/523/135/U/OT-7/98/JSS z późn. zm. w sprawie udzielenia koncesji  

na wytwarzanie ciepła we wspomnianym wyżej 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 9 stycznia 2017 r.
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