
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 20 lutego 2017 r. 

o decyzji nr OPO.4110.38.2016.2017.ASp 

W dniu 20 lutego 2017 r. na wniosek ENGIE Term Sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki postanowił zmienić oznaczenie Koncesjonariusza określone w koncesji na 

wytwarzanie ciepła. 

UZASADNIENIE: 

Decyzją z 16 listopada 2011 r. nr WCC/1225/3706/W/OPO/2011/JP, ze zmianami (ostatnia zmiana nr 

WCC/1255D/3706/W/OPO/2015/JPi z 2 lutego 2015 r.) udzielono przedsiębiorcy Cofely Term Sp. z o. o. 

z siedzibą w Złotowie, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 11 lutego 2012 r. do 11 lutego 2022 r. 

Pismem z 10 października 2016 r., uzupełnionym pismem z 18 listopada 2016 r. Koncesjonariusz 

wystąpił z wnioskiem o zmianę nazwy Koncesjonariusza z Cofely Term Sp. z o .o. na ENGIE Term sp. z o. 

o. z siedzibą w Złotowie. 

Zmianie uległo również oznaczenie Koncesjonariusza, poprzez wyszczególnienie adresu siedziby podane 

na stronie 1 decyzji oraz treść punktu „Warunki prowadzenia działalności”. Na powyższe zmiany 

Koncesjonariusz wyraził zgodę. Warunki wykonywania działalności objętej koncesją, zostały określone 

zgodnie z art. 37 ustawy – Prawo energetyczne, na podstawie informacji przedstawionych przez 

Koncesjonariusza. 

Ponadto mając na względzie treść przepisu art. 43b ust. 4 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne, 

wprowadzonego ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1165) i zobowiązującego Prezesa URE do zamieszczania w rejestrze   

w niniejszej decyzji zmieniającej zawarty został tekst jednolity decyzji o udzieleniu koncesji na 

wytwarzanie ciepła, uwzględniający dokonane zmiany. 

Zgodnie z dyspozycją art. 155 ustawy – Kodeks 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 lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne 

nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 

interes strony. 

Natomiast w świetle art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. 

Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, iż wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z 16 listopada 2011 r. nr WCC/1225/3706/W/OPO/2011/JP jest uzasadniony. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 1415



Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

220) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z  16 listopada 2011 r. nr WCC/1225/3706/W/OPO/2011/JP, 

którą udzielił koncesji na wytwarzanie ciepła. 

  

  

 z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki 

(-) Irena Gruszka 
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