
 

 

INFORMACJA NR OKA-4110-10(6)/2013/136/RZ 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 20 sierpnia 2013 r. 

o decyzji nr WCC/146-ZTO-G/136/W/OKA/2013/RZ 

Dziś, na wniosek przedsiębiorcy – Zakłady Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice, została zmieniona koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona temu 

przedsiębiorstwu energetycznemu.  

Decyzją z dnia 1 października 1998 r., Nr WCC/146/136/U/1/98/MS z późniejszymi zmianami Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiębiorcy – Zakłady Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Katowicach, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 31 grudnia 2025 r., określając 

przedmiot i zakres działalności gospodarczej objętej tą koncesją.  

Wnioskiem z dnia 31 maja 2013 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji, w pkt 

1 „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”, w zakresie zmiany mocy cieplnej źródła ciepła „Polarna” 

z 1,2 MW na 0,6 MW w związku z wycofaniem z eksploatacji dwóch kotłów węglowych (wodnych) 

o mocy zainstalowanej 0,3 MW każdy. Potrzeby w zakresie ogrzewania obiektów kubaturowych – 

budynków mieszkalnych przy ul. Polarnej w Katowicach będą pokryte z systemu ciepłowniczego miasta 

Katowice. Źródło ciepła w pozostałej części (o mocy zainstalowanej 0,6 MW) będzie wykorzystane dla 

przygotowania ciepłej wody użytkowej.Pismo to zostało uznane za wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, o którym mowa w art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267). 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.  

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został 

uznany za uzasadniony.  
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