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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR OKA-4110-44(19)/2010/2011/4336/RZ I OKA-4110-
45(19)/2010/2011/4336/RZ

Katowice, dnia 29 lipca 2011 r.

INFORMACJA

o decyzjach Nr WCC/318-ZTO-B/4336/W/OKA/2011/RZ i Nr PCC/328-ZTO-B/4336/W/OKA/2011/RZ 

W dniu dzisiejszym, na wnioski przedsiębiorstwa ARCELORMITTAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Al. Józefa 
Piłsudskiego 92), zostały zmienione koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła tego przedsiębiorstwa 
energetycznego. 

Decyzjami z dnia 13 sierpnia 2003 r. Nr WCC/318A/4336/W/OKA/2003/RK (ze zm.) oraz Nr PCC/ 328C/4336/W/OKA/2003/RK (ze zm.) 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej „Prezesem URE”) udzielił przedsiębiorstwu ARCELORMITTAL POLAND S.A., koncesji 
odpowiednio na: wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła. 

Pismem z dnia 3 grudnia 2010 r. Koncesjonariusz wniósł o zmianę powyższych koncesji poprzez rozszerzenie dotychczasowego zapisu 
określającego przedmiot i zakres działalności o źródło ciepła i sieci ciepłownicze zlokalizowane w Zdzieszowicach, ze względu na połączenie 
spółek ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Spółka z o. o. z siedzibą 
w Zdzieszowicach w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.W trakcie 
postępowania administracyjnego Koncesjonariusz przedłożył odpis z rejestru przedsiębiorców KRS dokumentujący fakt połączenia spółek. 

Pismo strony zostało uznane za wniosek o zmianę wyżej wymienionych decyzji Prezesa URE na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze 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, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 
interes strony. 

Po analizie stanu faktycznego, wnioski o zmianę ww. decyzji Prezesa URE zostały uznane za uzasadnione. 
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