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OKA-4110-33(18)/2009/2010/1928/KT, OKA-4110-34(18)/2009/2010/1928/KT

INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 28 maja 2010 r.

Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/964-ZTO/1928/W/OKA/2010/KT i nr 
PCC/967-ZTO/1928/W/OKA/2010/KT 

W dniu dzisiejszym na wniosek RCEkoenergia Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki zmienił koncesje: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła ww. 
przedsiębiorcy. 

UZASADNIENIE 

Decyzjami z dnia 24 stycznia 2001 r., nr WCC/964/1928/W/1/2/2001/AS (z późn. zm.) i nr 
PCC/967/1928/W/1/2/2001/AS (z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił ww. przedsiębiorcy 
koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 31 stycznia 2001 r. do 31 
stycznia 2011 r., określając przedmiot i zakres działalności objętej koncesjami. 

W dniu 30 lipca 2009 r., Koncesjonariusz wniósł o przedłużenie ważności wyżej wskazanych koncesji. Pismo to 
zostało uznane za wniosek o zmianę powyższych decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o którym mowa 
w art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem 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. 

W myśl art. 39 ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) przedsiębiorstwo 
energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej 
wygaśnięciem. 

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz został wezwany do przedstawienia 
informacji i wyjaśnień w sprawach objętych wnioskiem, co uczynił wyrażając jednocześnie zgodę na dokonanie 
niezbędnych (oprócz zmiany terminu ważności koncesji) zmian dotyczących m. in. warunków prowadzenia 
działalności określonych w przedmiotowych koncesjach oraz brzmienia punktów: "Przedmiot i zakres działalności". 
Okres ważności koncesji został przedłużony do dnia 31 stycznia 2026 r. 

Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, że wniosek o zmianę powyższych decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki jest uzasadniony. 
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