
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 22 czerwca 2018 r. 

 

o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa  

Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. 

W dniu 22 czerwca 2018 r. decyzją Nr OKR.4110.22.2018.JM, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, 

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

(Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000) dokonał zmiany decyzji z dnia 

12 października 1998 roku Nr  WCC/258/407/U/2/98/EB (z późn. zm.) o udzieleniu koncesji na 

wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

- Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. 

Uzasadnienie  

Decyzją z dnia 12 października 1998 roku Nr  WCC/258/407/U/2/98/EB (z późn. zm.), Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki udzielił Koncesjonariuszowi koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od dnia 

12 października  1998 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. 

Pismem z dnia 10 maja 2018 r., bez znaku, Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę koncesji 

z dnia 12 października 1998 r.: na wytwarzanie ciepła Nr WCC/258/407/U/2/98/EB (z późn. zm.), 

polegającej na zmianie dotychczasowego brzmienia pkt 1 „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”. 

Zmiana koncesji wynika z ograniczenia działalności koncesjonowanej w zakresie wytwarzania ciepła. 

Koncesjonariusz zaprzestał eksploatacji dzierżawionej kotłowni przy ul. Popiełuszki 107 w Krośnie z uwagi 

na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy tej kotłowni. Koncesjonariusz przedstawił kopie 

stosownych dokumentów potwierdzających dokonaną zmianę w działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania ciepła. 

W związku z powyższym liczba źródeł, w których Koncesjonariusz prowadzi koncesjonowaną 

działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu ciepła ulega zmniejszeniu z dwóch do jednego, 

 a łączna moc zainstalowana zmniejszyła się z 42,886 MW do 41,516 MW. Po ustaleniu stanu  

faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Koncesjonariusza stanowi uzasadniony wniosek o zmianę 

decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 1998 r. Nr WCC/258/407/U/2/98/EB 

 (z późn. zm.). 

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

tym 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. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 czerwca 2018 r.

Poz. 2897



Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek Koncesjonariusza zasługuje 

na uwzględnienie w całości – Prezes URE postanowił jak na wstępie. 

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie. 

Kraków, dnia 22 czerwca 2018 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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