
 

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 19 marca 2018 r. 

 

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie 

ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach. 

W dniu 19 marca 2018 r. decyzją Nr OKR.4110.4.2018.TK, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 47 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) dokonał zmiany 

decyzji z dnia 19 listopada 1999 r. Nr WCC/814/518/W/3/99/RW (z późn. zm.) o udzieleniu koncesji na 

wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

z siedzibą w Ropczycach. 

Uzasadnienie  

Pismem z dnia 02 stycznia 2018 r., znak: PEC-001/2018 (zwanym dalej „wnioskiem”) Koncesjonariusz 

wystąpił o zmianę ww. decyzji polegającą na zmianie dotychczasowego brzmienia pkt 1 „PRZEDMIOT 

I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”. Zmiana koncesji wynika ze zmniejszenia mocy cieplnej zainstalowanej 

jednego z dwóch zainstalowanych w źródle ciepła kotłów, z 11,6 MW do 8,0 MW. W związku z powyższym 

łączna moc cieplna zainstalowana zmniejsza się z 18,6 MW do 15,0 MW. 

Mając na uwadze art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym przez przepis 

art. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych 

ustaw, zgodnie z którym koncesja powinna określać adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu, 

któremu koncesja została udzielona – w oznaczeniu Koncesjonariusza zawartego na pierwszej stronie decyzji 

wskazano adres jego siedziby. 

Ponadto stosownie do brzmienia art. 48 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 – tekst jednolity) zmieniony został punkt 2. Warunki prowadzenia działalności na 

treść uwzględniającą zaistniałe zmiany w obowiązujących przepisach. 

W wyniku analizy stanu faktycznego, dokonanej w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie 

zmiany koncesji, wniosek Koncesjonariusza został uznany za uzasadniony. 

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. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 20 marca 2018 r.

Poz. 1246



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 19 marca 2018 r. 
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