
 

 

INFORMACJA NR OKA-4110-16(16)/2012/2013/3523/AM, OKA-4110-17(15)/2012/2013/3523/AM 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 9 kwietnia 2013 r. 

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/294-ZTO-A/3523/W/OKA/2013/AM i nr OKA-

4110-16(14)/2012/2013/3523/AM 

Dziś, na wniosek przedsiębiorcy – Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK II" Sp. z o.o. z siedzibą 

w Rybniku, została wygaszona koncesja na obrót ciepłem udzielona temu przedsiębiorstwu energetycznemu 

decyzją z dnia 29 maja 2002 r., Nr OCC/294/3523/W/3/2002/MJ zmienioną decyzją z dnia 9 maja 2011 r., 

Nr OCC/294-ZTO/3523/W/OKA/2011/KT.  

Pismem z dnia 22 sierpnia 2012 r. Przedsiębiorca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji udzielającej 

mu koncesji na obrót ciepłem informując, że „łączna moc zamówiona przez odbiorców wynosi 1,2658 

MW”. Materiał dowodowy zebrany w trakcie niniejszego postępowania dowodzi, że moc zamówiona przez 

odbiorców Przedsiębiorcy zasilanych z obcego źródła ciepła, w ramach prowadzonej działalności 

koncesjonowanej w zakresie obrotu ciepłem, wynosi 1,2588 MW. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy – 

Prawo energetyczne „uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: (...) 

obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem: (…) obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców 

nie przekracza 5MW”. Skoro moc cieplna zamówiona przez odbiorców u Przedsiębiorcy, w ramach 

prowadzonej przez niego działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu ciepłem, 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 4 ustawy – Prawo 

energetyczne obecnie prowadzona przez Przedsiębiorcę działalność gospodarcza polegająca na obrocie 

ciepłem nie wymaga uzyskania koncesji, co sprawia, że decyzja udzielająca Przedsiębiorcy koncesji na 

obrót ciepłem, stała się bezprzedmiotowa.  

Stwierdzenie wygaśnięcia koncesji leży również w interesie strony oraz w interesie społecznym, skoro 

ustawodawca uznał za celowe wyłączenie spod koncesjonowania działalności gospodarczej prowadzonej 

przez część przedsiębiorstw energetycznych. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 3379



Jednocześnie dziś odmówiono temu przedsiębiorstwu stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 29 maja 

2002 r., Nr PCC/1022/3523/W/3/2002/MJ ze zmianami, którą udzielono mu koncesji na przesyłanie ciepła 

i dystrybucję ciepła.  

  

 

z up. Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki 

Dyrektor Południowego 

Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Katowicach 
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