
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 13 listopada 2018 r. 

o decyzjach nr OPO.4110.23.2018.ASz1 oraz nr OPO.4110.24.2018.ASz1 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 

Dz. U.z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 37 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) oraz w związku z art. 23 ust. 2 pkt 1, art. 37, 

art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 50 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629 i 1637) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił z urzędu 

zmienić decyzję z 20 sierpnia 1999 r. nr WCC/807/9605/W/3/99/RW ze zm. I nr 

PCC/851/9605/W/3/99/RW ze zm., którymi udzielił Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Ostrzeszowie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, poprzez ustalenie 

aktualnej treści ww. decyzji, w szczególności „Warunków wykonywania działalności”. 

UZASADNIENIE: 

Decyzjami z 20 sierpnia 1999 r.  nr WCC/807/9605/W/3/99/RW ze zm.  oraz z 28 sierpnia 2013 r. nr 

WCC/182-ZTO-A/322/W/OPO/2013/AJ oraz nr PCC/851/9605/W/3/99/RW ze zm., Prezes URE udzielił 

Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz 

przesyłanie i dystrybucję ciepła. Mając na uwadze zmiany ustawy - Prawo energetyczne, dokonane ustawą 

z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2016 r., poz.1052 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1165), a także ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. 

o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1986), oraz 

rozwój rynków paliw i energii, uległy zmianie warunki wykonywania działalności koncesjonowanej 

w zakresie wytwarzanie, przesyłania i dystrybucji ciepła. 

Pismem z 16 października 2018 r.  Koncesjonariusz został zawiadomiony o wszczęciu z urzędu przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej: „Prezesem URE") postępowania administracyjnego 

w sprawie zmian ww. koncesji poprzez określenie w nich warunków wykonywania działalności 

gospodarczej objętych tymi koncesjami i ich dostosowania do zmian przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

W związku z powyższym Prezes URE poinformował Koncesjonariusza o konieczności dostosowania 

warunków wykonywania działalności określonych w udzielonych Przedsiębiorcy koncesjach na 

wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła do aktualnego stanu prawnego oraz przesłał treść nowych 

warunków wykonywania ww. działalności. Jednocześnie Koncesjonariusz został powiadomiony 

o możliwości wypowiedzenia się na temat przesłanych warunków w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, z czego nie skorzystał. Jak wynika z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, 

organem właściwym w sprawach koncesji jest Prezes URE. Zatem to do wyłącznej kompetencji Prezesa 

URE, jako organu koncesyjnego realizującego swoje ustawowe obowiązki, należy określenie warunków 

wykonywania działalności zawartych w udzielonych Koncesjonariuszowi koncesjach na wytwarzanie, 

przesyłanie i dystrybucję ciepła, w zakresie określonym w art. 37 ustawy - Prawo energetyczne. 
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W związku z poczynionymi ustaleniami, mając na uwadze istotne zmiany ustawy - Prawo energetyczne, 

Prezes URE ustalił Koncesjonariuszowi aktualne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej 

ww. koncesjami na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

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. poz. 1165, ze zm.) i zobowiązującego Prezesa URE do zamieszczania w rejestrze 

przedsiębiorstw posiadających koncesję aktualnej treści koncesji, w niniejszych decyzjach zmieniających 

zawarty został tekst jednolity decyzji o udzieleniu koncesji na wytwarzanie ciepła oraz  przesyłanie 

i dystrybucję ciepła, uwzględniający dokonane zmiany. 

  

 z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 

(-) Irena Gruszka 
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