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OKA-4110-11(15)/2011/1883/CW
INFORMACJA

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

o decyzji nr WCC/958L/1883/W/OKA/2011/CW 

W dniu dzisiejszym, na wniosek Południowego Koncernu Energetycznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, została zmieniona 
koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona temu przedsiębiorstwu energetycznemu. 

Decyzją z dnia 15 stycznia 2001 r., Nr WCC/958/1883/W/1/2/2001/MS (ostatnia zmiana z dnia 18 lipca 2011r., Nr 
WCC/958K/1883/W/OKA/2011/CW) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiebiorcy - Południowy Koncern Energetyczny Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Katowicach koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 20 stycznia 2031 r., określając w niej m.in. przedmiot i zakres 
działalności objętej koncesją. 

Pismem z dnia 12 kwietnia 2011 r., Przedsiębiorca wniósł o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, polegającą na uwzględnieniu w punkcie 
1 „Przedmiot i zakres działalności” koncesji, źródła Elektrownia Stalowa Wola, co jest związane z połączeniem Przedsiębiorcy z Elektrownią 
Stalowa Wola Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, „w trybie art. 492 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) tj. przez przeniesienie całego majątku ESW na PKE (łączenie przez przejęcie) w zamian za 
akcje spółki przejmującej”. Ww. pismo zostało uznane za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 
2001r., Nr WCC/958/1883/W/1/2/2001/MS (ze zm.), 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, 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, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony. 
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