
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 26 września 2014 roku 

o decyzji zmieniającej koncesję na obrót ciepłem przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Andrychów Sp. 
z o.o. z siedzibą w Andrychowie 

 W dniu 26 września 2014 r. decyzją Nr OCC/353A/1339/W/OKR/2014/RF, Prezes Urzędu Regulacji 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) i art. 41 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 4, 

art. 37 ust. pkt 2 i art. 50, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), zmienił swoją decyzję w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu 

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie koncesji na obrót ciepłem z dnia 

27 sierpnia 2012 r. nr OCC/353/1339/W/OKR/2012/JP.  

Uzasadnienie  

Decyzją z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr OCC/353/1339/W/OKR/2012/JP Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki (zwany dalej "Prezesem URE") udzielił przedsiębiorstwu Elektrociepłownia Andrychów Sp. 

z o.o. z siedzibą w Andrychowie (zwanemu dalej „Koncesjonariuszem”) koncesji na obrót ciepłem na okres 

do 30 września 2025 r.  

Pismem z dnia 23 stycznia 2014 r. L.dz. 90/01/ECA/2014 (zwanym dalej „wnioskiem”) Koncesjonariusz 

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

I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”. Zmiana koncesji dotyczy rozszerzenia przez Koncesjonariusza terenu 

prowadzenia działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu ciepłem o obszar miasta Wrocławia. 

Koncesjonariusz uprawdopodobnił faktyczną możliwość prowadzenia obrotu ciepłem we wnioskowanym 

zakresie z uwagi na istnienie źródła ciepła przyłączonego do istniejącej na wskazanym obszarze sieci 

ciepłowniczej. Równocześnie Wnioskodawca wskazał, że umowa o świadczenie usług przesyłowych oraz 

stosowne umowy z odbiorcami ciepła zostaną zawarte po uzyskaniu koncesji na obrót ciepłem w ww. 

zakresie. Z kolei obowiązek zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji paliw lub 

energii został przewidziany przepisem art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, jednak odmienny 

charakter rynku ciepła przesądza, że obowiązek świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji nie posiada 

bezwzględnego charakteru, bowiem podlega ograniczeniom w przepisach ustawy – Prawo energetyczne 

(art. 4f tej ustawy) oraz wykonawczych (§14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych /Dz. U. z 2007 r., Nr 16, 

poz. 92/), co musi być uwzględnione przez Koncesjonariusza w zamiarach rozpoczęcia działalności 

w zakresie obrotu ciepłem we wnioskowanym zakresie. 

Po analizie zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz spełnia warunki określone 

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

w art. 33 ust. 3 tej ustawy. 
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Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że wniosek Koncesjonariusza stanowi uzasadniony wniosek 

o zmianę ww. decyzji Prezesa URE. 

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”. 

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 on 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 Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą 
w Krakowie 
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