
 

 

INFORMACJA NR DPE-4110-15(7)/2011/2012/8033/MST 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 5 lipca 2012 r. 

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy aktualnie działającemu pod 

nazwą: Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 

Decyzją z dnia 31 sierpnia 2000 r. Nr WCC/869/8033/W/1/2000/AS (z późn. zm.) udzielono 

przedsiębiorcy Elektrociepłowni Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie koncesji na 

wytwarzanie ciepła na okres do dnia 31 grudnia 2023 r. Pismem z dnia 26 września 2011 r., uzupełnionym 

ostatecznie pismem, które wpłynęło do URE w dniu 2 lipca 2012 r., Koncesjonariusz zwrócił się 

z wnioskiem o zmianę ww. koncesji, w związku ze zwiększeniem udziału wagowego biomasy w ogólnym 

strumieniu paliwa dostarczanego do kotła w Elektrociepłowni Chorzów "ELCHO", budową nowej linii 

podawania biomasy i w związku z tym zmianą w układzie technologicznym oraz procedurach 

obliczeniowych, połączeniem istniejących dwóch jednostek wytwórczych w jedną jednostkę. Zgodnie 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 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. Jednocześnie, 

stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE może zmienić warunki wydanej 

koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji 

stwierdzono, że pismo Koncesjonariusza z dnia 26 września 2011 r., można uznać, na podstawie art. 155 

ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 31 sierpnia 2000 r. Nr WCC/869/8033/W/1/2000/AS (z późn. zm.). Mając na uwadze 

powyższe okoliczności – postanowiono jak w sentencji.  

Decyzję przekazano Przedsiębiorstwu.  

  

 

z up. Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki 

Dyrektor Departamentu 

Przedsiębiorstw 

Energetycznych  

 

 

Zdzisław Muras 

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2012 r.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 sierpnia 2012 r.

Poz. 3556
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