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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR OKA-4110-31(17)/2010/2011/3380/PS, OKA-4110-
32(17)/2010/2011/3380/PS

Katowice, dnia 10 maja 2011 r.

INFORMACJA

o decyzjach nr WCC/1220/3380/W/OKA/2011/PS i nr PCC/1186/3380/W/OKA/2011/PS. 

W dniu dzisiejszym, na wnioski Elektrociepłowni Szopienice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Katowicach, przy ul. 11 Listopada 19, kod pocztowy 40-387 Katowice, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił temu 
przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od dnia 16 grudnia 2011 r. do 
dnia 16 grudnia 2026 r. 

Uzasadnienie 

Na wnioski strony z dnia 24 sierpnia 2010 r., na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy - Prawo 
energetyczne, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie udzielenia przedsiębiorcy: Elektrociepłownia 
Szopienice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, koncesji na wykonywanie działalności 
gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła oraz na przesyłaniu i dystrybucji ciepła. 

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz został wezwany do przedstawienia informacji 
niezbędnych do wydania koncesji, co uczynił. 

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz: spełnia warunki określone w art. 33 ust. 
1 ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe 
wykonywanie działalności, ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności oraz nie jest 
prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie znajduje się w likwidacji. Ponadto stwierdzono, iż nie 
zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne. 

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne. 

W trakcie postępowania, stosownie do postanowień art. 23 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne zwrócono się z prośbą 
o wydanie opinii w przedmiotowych sprawach do Zarządu Województwa Śląskiego. Zarząd Województwa Śląskiego przedstawił 
opinię pozytywną postanowieniem Nr 1100/GP/2010 r. z dnia 9 listopada 2010 r. Okres ważności koncesji został ustalony na 
okres od 16 grudnia 2011 r. do dnia 16 grudnia 2026 r., zgodnie art. 36 ustawy – Prawo energetyczne oraz z wnioskami strony. 
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