
 

 

Informacja  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.  

 

o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Elektrociepłowni "Gorlice" Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach  
 

W dniu 28 sierpnia 2013 r. decyzją Nr WCC/225-ZTO-C/1342/W/OKR/2013/RF, Prezes Urzędu 

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

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) oraz na podstawie art. 37 ust. 1 

pkt 1 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zmienił swoją decyzję w sprawie udzielenia przedsiębiorcy 

E-Star Elektrociepłownia Gorlice Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach koncesji na wytwarzanie ciepła z dnia 

9 października 1998 r. nr WCC/225/1342/U/1/98/JK (z późn. zm.).  

 

Uzasadnienie  

 

Decyzją z dnia 9 października 1998 r. nr WCC/225/1342/U/1/98/JK (z późn. zm.), Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki (zwany dalej "Prezesem URE") udzielił przedsiębiorcy E-Star Elektrociepłownia 

Gorlice Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 

30 października 2018 r.  

 

Pismem z dnia 7 sierpnia 2013 r., znak EC/142/2013 Koncesjonariusz z uwagi na zmianę nazwy firmy na 

Elektrociepłownia „Gorlice” Sp. z o.o., wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany w posiadanej koncesji. 

Na potwierdzenie dokonanej zmiany Koncesjonariusz przedstawił Aktualny Odpis z Rejestru 

Przedsiębiorców (KRS) z dnia 6 sierpnia 2013 r.  

 

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

zmiany koncesji, wniosek Koncesjonariusza został uznany za uzasadniony.  

 

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego „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
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Poz. 5304



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

zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła zasługuje na uwzględnienie w całości i nie jest sprzeczny 

z interesem społecznym – Prezes URE postanowił jak na wstępie.  

 

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie. 

  

  

 z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 

Dyrektor  

Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego 

z siedzibą w Krakowie 

dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba 
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