
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 8 sierpnia 2017 r. 

o decyzjach zmieniających koncesje: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła 

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

 

W dniu 8 sierpnia 2017 r. decyzjami: Nr OKR.4110.21.2017.EŚ oraz Nr OKR.4110.22.2017.EŚ Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku 

z art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. 

zm.) zmienił swoje decyzje z dnia 1 października 1998 r. w sprawie udzielenia Miejskiemu 

Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy koncesji: 

- na wytwarzanie ciepła Nr WCC/151/221/U/1/98/MJ (z późn. zm.), 

- na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/160/221/U/1/98/MJ(z późn. zm.). 

Uzasadnienie  

Decyzjami z dnia 1 października 1998 r. Nr WCC/151/221/U/1/98/MJ (z późn. zm.) oraz  

Nr PCC/160/221/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 (zwanemu 

dalej „Koncesjonariuszem”) koncesji: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła na 

okres do 15 października 2018 r. 

W dniu 20 marca 2017 r. wpłynęło pismo Koncesjonariusza (z dnia 14 marca 2017 r. znak 

MPEC/401.1.145.2017), w którym wniósł on o przedłużenie okresu ważności koncesji na wytwarzanie 

ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła do 2066 r. Następnie, w toku postępowań administracyjnych, 

Koncesjonariusz zawnioskował o zmianę okresu obowiązywania przedmiotowych koncesji do 31 grudnia 

2030 r. 

Zgodnie z art. 39 – ustawy Prawo Energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek 

o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem, 

a ponadto na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja, na mocy której strona 

nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, 

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

i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 1 ustawy – 

Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na 

wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. 

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz spełnia warunki 

określone w art. 33 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy - Prawo energetyczne oraz nie zachodzą wobec niego 

okoliczności określone w art. 33 ust. 3 tej ustawy. Ponadto, zmieniono punkty 2. Warunki prowadzenia 

działalności na treść uwzględniającą zaistniałe zmiany w obowiązujących przepisach. 
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Poz. 2806



Okres ważności koncesji – do 31 grudnia 2030 r. - został ustalony zgodnie z art. 36 ustawy – Prawo 

energetyczne i wnioskiem Koncesjonariusza. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wnioski Koncesjonariusza zasługują na 

uwzględnienie w całości i nie są sprzeczne z interesem społecznym – postanowiłem orzec jak w sentencji. 

Przedmiotowe decyzje zostały doręczone stronie. 

Kraków, dnia 8 sierpnia 2017 r. 

  

  

 

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Krakowie 

 

 

dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba 
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