
  

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

o decyzji w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonej Enea Ciepło Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku 

 W dniu 30 listopada 2018 r. decyzją nr OLB.4110.2.2018.EBo, na wniosek Enea Ciepło Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (zwana dalej "Koncesjonariuszem"), Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić zapisy dotyczące treści przedmiotu i zakresu działalności 

udzielonej decyzją z dnia 21 września 1998 r. nr PCC/75/165/U/2/98/RS z późn. zm. koncesji na przesyłanie 

i dystrybucję ciepła.  

Koncesjonariusz posiada koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzieloną decyzją Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki z dnia 21 września 1998 r. nr PCC/75/165/U/2/98/RS z późn. zm. 

Pismem z dnia 28 marca 2018 r. (znak: FKT/260/3/2018/1), Koncesjonariusz wniósł o dokonanie zmiany 

ww. koncesji w związku z planowanym podziałem spółki Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą 

w Świerżach Górnych poprzez wydzielenie i przeniesienie wydzielonych składników majątku na 

Koncesjonariusza. Szczegółowy wykaz przejmowanego majątku, który będzie wykorzystywany przez 

Koncesjonariusza w działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła określa 

uzgodniony przez ww. spółki plan podziału, zatwierdzony uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Enea Ciepło Sp. z o.o. zawartą w formie aktu notarialnego. Zgodnie z odpisem z rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 30 listopada 2018 r. nastąpiło podwyższenie 

kapitału zakładowego Enea Ciepło Sp. z o.o., co jest jednoznaczne z przeniesieniem ww. składników 

majątku na Koncesjonariusza. 

Zaistniałe okoliczności spowodowały potrzebę dostosowania zapisów przedmiotu i zakresu działalności 

określonego w posiadanej przez Koncesjonariusza koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła do 

aktualnego stanu faktycznego, przy uwzględnieniu posiadanych warunków technicznych prowadzenia tej 

działalności. 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), 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.  

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 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzję 

z dnia 21 września 1998 r. nr PCC/75/165/U/2/98/RS z późn. zm. w sprawie udzielenia koncesji na 

przesyłanie i dystrybucję 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 3 grudnia 2018 r.

Poz. 4835


		2018-12-03T13:26:40+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




