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INFORMACJA NR OKA-4110-24(7)/2012/345/PS, OKA-4110-25(7)/2012/345/PS
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 7 stycznia 2013 r.
o decyzjach nr WCC/546-ZTO-F/345/W/OKA/2012/PS i nr PCC/573-ZTO-F/345/W/OKA/2012/PS
Dziś, na wniosek Dalkia Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul.
Zagórskiej 173, kod pocz. 42-600 Tarnowskie Góry, zostały zmienione koncesje: na wytwarzanie ciepła
oraz na przesyłanie ciepła i na dystrybucję ciepła udzielone temu przedsiębiorstwu energetycznemu.
Decyzją z dnia 12 listopada 1998 r., Nr WCC/546/345/U/OT-2/98/BM (ze zmianami) oraz decyzją z dnia
12 listopada 1998 r., Nr PCC/573/345/U/OT-2/98/BM (ze zmianami) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
udzielił przedsiebiorcy - Dalkia Tarnowskie Góry Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie
ciepła i dystrybucję ciepła na okres do dnia 31 grudnia 2025 r., określając w nich m.in. przedmiot i zakres
działalności objęty koncesjami.
W dniu 15 października 2012 r. wpłynęło pismo Koncesjonariusza, w którym wniósł on o zmianę
koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła w związku z zaprzestaniem
działalności ciepłowniczej w Wodzisławiu (województwo świętokrzyskie) oraz zmianą adresu źródła ciepła
dzierżawionego od Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. Pismo to zostało uznane za wniosek o zmianę
ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o czym mowa w art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 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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