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OKA-4110-36(3)/2011/1883/AM
INFORMACJA

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 5 października 2011 r.

o decyzji PCC/961E/1883/W/OKA/2011/AM 

W dniu dzisiejszym, na wniosek Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach została zmieniona koncesja na 
przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielona temu przedsiębiorstwu. 

Decyzją z dnia 15 stycznia 2001 r. Nr PCC/961/1883/W/1/2/2001/MS (zmienioną decyzjami: z dnia 19 kwietnia 
2001 r. Nr PCC/961A/1883/W/3/2001/ASA, z dnia 10 lipca 2001 r. Nr PCC/961B/1883/W/2/2001/MS, z dnia 21 
listopada 2003 r. Nr PCC/961C/1883/W/OKA/2003/MG oraz z dnia 21 lipca 2011 r. Nr 
PCC/961D/1883/W/OKA/2011/CW) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiębiorcy – Południowy 
Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach (obecnie Tauron Wytwarzanie S.A.), koncesji na przesyłanie 
i dystrybucję ciepła na okres od dnia 20 stycznia 2001 r. do dnia 20 stycznia 2031 r. 

Pismem z dnia 1 września 2011 r. Koncesjonariusz wniósł o zmianę tej koncesji poprzez zmianę brzmienia firmy 
Spółki, z uwagi na fakt, że „dnia 1 września 2011 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS w przedmiocie zmiany statutu 
Południowego Koncernu Energetycznego S.A. w Katowicach polegającej na zmianie brzmienia firmy Spółki. Od 
1 września 2011 r. firma Spółki brzmi Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach ulica Lwowska 23”. 

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Strony stanowi uzasadniony wniosek o zmianę 
ww. decyzji Prezesa URE. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego 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. W niniejszej sprawie spełnione są przesłanki określone 
w powołanym przepisie. 
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