
 

 

INFORMACJA NR OKA-4110-5(21)/2012/4034/KT, OKA-4110-6(21)/2012/4034/KT 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/1063G/4034/W/OKA/2012/KT i Nr 

PCC/1093C/4034/W/OKA/2012/KT  

Dziś, na wniosek przedsiębiorcy – "Instalacje Basista" Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku (zwanej dalej 

„Przedsiębiorcą”), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził wygaśnięcie decyzji, którymi udzielono 

Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.  

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej „Prezesem URE”) udzielił Przedsiębiorcy decyzją 

z dnia 3 grudnia 2002 r., Nr WCC/1063/4034/W/OKA/2002/PS (ostatnia zmiana z dnia 12 sierpnia 2009 r., 

Nr WCC/1063F/4034/W/OKA/2009/KR), koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 10 grudnia 2022 r. 

oraz decyzją z dnia 27 lipca 2004 r., Nr PCC/1093/4034/W/OKA/2004/KR (ostatnia zmiana z dnia 12 

sierpnia 2009 r., Nr PCC/1093B/4034/W/OKA/2009/KR), koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na 

okres do 30 lipca 2019 r.  

 

Pismem z dnia 12 kwietnia 2012 r. Przedsiębiorca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, którymi 

udzielono mu koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.  

Materiał dowodowy zebrany w trakcie niniejszego postępowania wskazuje, że łączna moc zamówiona 

przez odbiorców u Przedsiebiorcy ze źródła ciepła zlokalizowanego w Pajęcznie przy ul. Przemysłowej 

wynosi 3,792 MW.  

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1059), obecnie prowadzona przez Przedsiębiorcę działalność gospodarcza polegająca na 

wytwarzaniu ciepła oraz na przesyłaniu i dystrybucji ciepła nie wymaga uzyskania koncesji, gdyż moc 

zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW. Skoro moc cieplna zamówiona przez odbiorców 

u Przedsiębiorcy nie przekracza 5 MW zastosowanie znajduje art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w świetle którego organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej 

instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia 

takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.  

Wobec treści art. 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, obecnie prowadzona przez 

Przedsiębiorcę działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu ciepła oraz na przesyłaniu i dystrybucji 

ciepła nie wymaga uzyskania koncesji, co sprawia, że decyzje udzielające Przedsiębiorcy koncesji na 

wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, stały się bezprzedmiotowe. Stwierdzenie 

wygaśnięcia decyzji leży również w interesie strony oraz w interesie społecznym, skoro ustawodawca uznał 
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za celowe wyłączenie spod koncesjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez część 

przedsiębiorstw energetycznych.  

  

 

z up. Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki 

Dyrektor Południowego 

Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki  

 

 

Marek Miśkiewicz 
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