
 

 

INFORMACJA NR OKA-4110-7(10)/2012/1928/PS 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 11 września 2012 r. 

o decyzji nr WCC/964-ZTO-A/1928/W/OKA/2012/PS  

 

Dziś, na wniosek RCEkoenergia Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, została zmieniona 

koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona temu przedsiębiorstwu.  

 

Decyzją z dnia 24 stycznia 2001 r., nr WCC/964/1928/W/1/2/2001/AS (ostatnia zmiana z dnia 28 maja 

2010 r., nr WCC/964-ZTO/1928/W/OKA/2010/KT) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił 

przedsiębiorcy - RCEkoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (zwanemu dalej 

„Koncesjonariuszem”) koncesji na wytwarzanie ciepła do dnia 31 stycznia 2026 r. 

  

Zmianie podlega pkt 1 koncesji "PRZEDMIOT i ZAKRES DZIAŁALNOŚCI", w tym łączna moc 

cieplna osiągalna elektrociepłowni, która aktualnie wynosi 75,530 MWt, w związku z wymianą 

turbozespołu i wycofaniem z eksploatacji kotła parowego odzysknicowego wykorzystującego ciepło ze 

spalin agregatu kogeneracyjnego. Ponadto zaktualizowano rodzaje stosowanych paliw.  

 

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że pismo Koncesjonariusza o zmianę koncesji 

można uznać, na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, za uzasadniony wniosek 

o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2001 r., nr 

WCC/964/1928/W/1/2/2001/AS (ostatnia zmiana z dnia 28 maja 2010 r., nr WCC/964-

ZTO/1928/W/OKA/2010/KT). 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. Natomiast stosownie do art. 41 ust. 

1 ustawy – Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej  
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koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. W niniejszej sprawie spełnione są przesłanki 

określone w powołanych przepisach.  

 

 

z up. Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki 

DYREKTOR  

Południowego Oddziału 

Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą w Katowicach  
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