
 

 

Informacja  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

            

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

w sprawie udzielenia  koncesji  na obrót ciepłem  

Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie 

 

 

W dniu  27 sierpnia 2012 r. decyzją Nr OCC/ 353/1339/W/OKR/2012/JP Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki, działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4, art. 33 ust. 1, art. 36 i art. 37 w związku z art. 30 

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) 

udzielił Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o.  z siedzibą w Andrychowie koncesji na obrót ciepłem na 

potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Czechowice - Dziedzice.  

Na wniosek Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o.  z siedzibą w Andrychowie z dnia 25 lipca 2012 r. 

znak: 1714/07/2012/2, 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 4 ustawy - 

Prawo energetyczne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia przedsiębiorcy, 

koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na obrocie ciepłem.  

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  

1) spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 pkt 1-2 ustawy - Prawo energetyczne,  

a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie 

działalności,  

2) 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.  

Okres ważności koncesji został ustalony do 30 września 2025 r., zgodnie art. 36 ustawy – Prawo 

energetyczne oraz z wnioskiem strony.  
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Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek strony w sprawie 

udzielenia koncesji na obrót ciepłem, zasługuje na uwzględnienie w całości  – Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki postanowił jak na wstępie.  

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie.  

  

 

z up. Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki 

Dyrektor Południowo-

Wschodniego Oddziału 

Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Krakowie  

 

 

dr Małgorzata Nowaczek-

Zaremba 
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