
 

 

INFORMACJA 

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie 

ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy 
 

W dniu 24 sierpnia 2009 r. decyzją Nr WCC/151-ZTO-C/W/OKR/2009/HH Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, 

działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1, art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z 

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. 

zm.), zmienił swoją decyzję z dnia 1 października 1998 r. Nr WCC/151/221/U/1/98/MJ (z późn. zm.) w sprawie 

udzielenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy koncesji na wytwarzanie 

ciepła. 

 

Uzasadnienie 

 

Decyzją z dnia 1 października 1998 r. Nr WCC/151/221/U/1/98/MJ (z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki (zwany dalej „Prezesem URE”) udzielił Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z 

siedzibą w Dębicy (zwanej dalej „Koncesjonariuszem”) koncesji na wytwarzanie ciepła, na okres do 15 października 

2018 r. 

 

Pismem z dnia 7 lipca 2009 r. L. dz. 598/2009 Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę ww. koncesji 

w punkcie nr 1 „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI” podpunkt 1), polegającą na zmianie adresu kotłowni K-15 

zlokalizowanej w Dębicy, przy ul. Świętosława 47, spowodowanej porządkowaniem numeracji nieruchomości (obecny 

adres to: „ul. Rzeczna 1A”). 

 

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Koncesjonariusza stanowi uzasadniony 

wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 października 1998 r. Nr 

WCC/151/221/U/1/98/MJ (z późn. zm.). 

 

W toku postępowania zwrócono się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zmiany zakresu koncesji na 

wytwarzanie ciepła do Zarządu Województwa Podkarpackiego (data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego – 23 lipca 

2009 r.). Zarząd w terminie 14 dni od przedłożenia sprawy opinii takiej nie wydał, co w myśl art. 23 ust. 4 ustawy – 

Prawo energetyczne jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.  

 

Na podstawie art. 155 Kpa 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, lub organ 

wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za 

tym słuszny interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo 

energetyczne, Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. 

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek strony w sprawie zmiany koncesji 

na wytwarzanie ciepła, zasługuje na uwzględnienie w całości i nie jest on sprzeczny z interesem społecznym – Prezes 

URE postanowił jak na wstępie.  

 

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie. 
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