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OKA-4110-5(7)/2010/1698/AM, OKA-4110-6(7)/2010/1698/AM

INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 19 maja 2010 r.

o decyzjach Nr WCC/424-ZTO-A/1698/W/OKA/2010/AM i Nr PCC/445-ZTO-A/1698/W/OKA/2010/AM 
w sprawie wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła 

W dniu dzisiejszym na wniosek przedsiębiorcy – Agencja Poszanowania Energii i Usług Energetyczno-Górniczych 
"Enmag-EG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki stwierdził wygaśnięcie decyzji, którymi udzielono ww. przedsiębiorcy koncesji na przesyłanie ciepła 
i dystrybucję ciepła oraz na wytwarzanie ciepła. 

uzasadnienie 

Decyzją z dnia 28 października 1998 r., Nr PCC/445/1698/U/OT-2/98/RK z późn. zm. Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki udzielił koncesji na przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła na okres do 31 października 2023 r. oraz 
decyzją z dnia 28 października 1998 r., Nr WCC/424/1698/U/OT-2/98/RK z późn. zm. udzielił koncesji na 
wytwarzanie ciepła na okres do 31 października 2023 r. 

Pismem z dnia 8 lutego 2010 r. oraz pismem z dnia 30 marca 2010 r., Przedsiębiorca wniósł o stwierdzenie 
wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono mu ww. koncesji. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy – Prawo energetyczne „uzyskania koncesji wymaga wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania: (…) ciepła 
w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5MW (...); przesyłania lub dystrybucji paliw 
lub energii, z wyłączeniem: (…) przesyłania lub dystrybucji ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców 
nie przekracza 5MW”. Ze względu na powołane wyłączenia decyzje udzielające Przedsiębiorcy koncesji stały się 
bezprzedmiotowe. W świetle art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji 
publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się 
bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie 
społecznym lub w interesie strony. 

W związku z powyższym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził wygaśnięcie ww. decyzji. 
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