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Informacje Nr OKR.4110.30.2017.MGi i OKR.4110.31.2017.MGi
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiebiorstwa
energetycznego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno - Ściekowej „ENWOS”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmku,
W dniu 15 czerwca 2018 r. decyzją OKR.4110.30.2018.MGi i Nr OKR.4110.31.2017.MGi, Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3,
w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 755, 650, 685, 771 i 1000), zmienił swoje decyzje w sprawie udzielenia Przedsiebiorstwu Energetyki
Cieplnej i Gospodarki Wodno - Ściekowej „ENWOS" Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku koncesji z dnia
26 pażdziernika 1998 r., Nr WCC/359/443/U/OT-2/98/RK (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła oraz Nr
PCC/369/443/U/OT-2/98/RK (z późn. zm.) na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Uzasadnienie
Decyzjami z dnia 26 października 1998 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił
Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno - Ściekowej „ENWOS" Sp. z o.o. z siedzibą
w Chełmku koncesji z dnia 26 października 1998 roku Nr WCC/359/443/U/OT-2/98/RK (z późn. zm.), na
wytwarzanie ciepła oraz Nr PCC/369/443/U/OT-2/98/RK (z późn. zm.) na przesyłanie i dystrybucję ciepła,
na okres do 30 października 2018 r.
Pismem z dnia 28 marca 2017 r. znak: EN/302/2017, Koncesjonariusz wniósł o przedłużenie okresu
ważności koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła do 31 października 2043 r.
W myśl art. 39 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek
o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Koncesjonariusz
złożył wniosek w terminie wskazanym w ww. przepisie. Zgodnie zaś z art. 155 ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego, 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.
W toku postępowania Koncesjonariusz został wezwany do przedstawienia informacji i dokumentów
niezbędnych do przedłużenia terminu obowiązywania udzielonej mu koncesji, co uczynił.
Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz spełnia warunki
określone w art. 33 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy - Prawo energetyczne oraz nie zachodzą wobec niego okoliczności
określone w art. 33 ust. 3 tej ustawy.
Ponadto, zmieniony został punkt 2. Warunki prowadzenia działalności na treść uwzględniającą zaistniałe
zmiany w obowiązujących przepisach. Ponadto w koncesji na wytwarzanie ciepła zmieniono przedmiot
i zakres prowadzonej działalności gospodarczej z uwagi na przeprowadzona modernizację
w żródle ciepła.
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Okres ważności koncesji został ustalony do dnia 31 grudnia 2030 r., zgodnie z art. 36 ustawy – Prawo
energetyczne, przy czym nie uwzględniono wniosku strony o przedłużenie koncesji na okres 25 lat. Wynika
to z faktu, że przy przedłużeniu okresu obowiązywania koncesji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
uwzględnił dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. „Polityka
energetyczna Polski do 2030 r.” określający prognozy rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce, w tym
zasoby nośników energii dostarczających podstawowego paliwa do jej wytwarzania w okresie do roku 2030.
Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek Koncesjonariusza zasługuje
na uwzględnienie w całości i nie jest sprzeczny z interesem społecznym – Prezes URE postanowił orzec jak
w sentencji.
Przedmiotowe decyzje zostały doręczone stronie.
Kraków, dnia 15 czerwca 2018 r.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
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w Krakowie
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