
Gdańsk, dni a7^ sierpnia 2007 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PCC/134-ZTO/325/W/OGD/2007/DJ

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 

i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, 

poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) oraz w związku z art. 30 ust. 1, art. 36, art. 39 i art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, 

Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, 

Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 11 kwietnia 2007 r., przedsiębiorcy:

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „COWIK” 

z siedzibą w Bartoszycach,

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000063462;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 743- 000- 47- 48,

postanawiam:

zmienić rozstrzygnięcie decyzji Nr PCC/134/325/U/1/98/MJ z dnia 1 październi, 

w sprawie udzielenia przedsiębiorcy: Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka/ź;ógjranfczprtąy, 

odpowiedzialnością „COWIK” z siedzibą w Bartoszycach, 

„Koncesjonariuszem”, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła

15 października 2008 r. /
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w następujący sposób:

1. na stronie 1 decyzji zastępuję statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 510005847,

- numerem 0000063462 w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 743- 000- 47- 48,

2. na stronie 1 decyzji, przedłużam termin ważności koncesji na okres do dnia 

15 października 2023 r.,

3. na stronie 2 decyzji, punktowi 2. zatytułowanemu: „WARUNKI PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI” nadaję brzmienie:

„2. WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

2.1. Warunki ogólne

2.1.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności objętej niniejszą 

koncesją na zasadach określonych w ustawie - Prawo energetyczne oraz wydanych na jej 

podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości 

świadczonych usług, niezawodności zaopatrzenia w ciepło przy zachowaniu zasady 

najniższych możliwych kosztów.

2.1.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym 

przepisów o ochronie środowiska, a także wydanych na ich podstawie przepisów 

wykonawczych.

2.1.3. Koncesjonariusz nie może zawierać umów o świadczenie usługi przesyłania

i dystrybucji ciepła z przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie

wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu ciepłem, jeżeli nie posiadają koncesji,

w przypadkach gdy taka koncesja jest wymagana przepisami ustawy - Prawo engrgetyczpe.

/<■'>----
2.1.4. Koncesjonariusz jest obowiązany do sporządzenia dla obszaru swęgo->dżiałahia;pląn.u\ t^y 

rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebo.wahia'na ciepło, i.^' 

zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne. \ .<•. j
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2.1.5. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności w sposób nie 

powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz nie narażający na powstanie 

szkód materialnych.

2.1.6. Koncesjonariusz nie będzie subsydiować działalności nie objętej niniejszą koncesją 

z przychodu osiąganego z działalności objętej tą koncesją.

2.2. Szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją ze względu na 

właściwą obsługę odbiorców

2.2.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do spełnienia technicznych warunków przesyłania 

i dystrybucji ciepła określonych w odrębnych przepisach, w szczególności do 

utrzymywania obiektów, instalacji, urządzeń i sieci w należytym stanie technicznym, 

umożliwiających przesyłanie i dystrybucję ciepła w sposób ciągły i niezawodny, 

przy zachowaniu obowiązujących przepisów określających wymogi techniczne, jakościowe 

i ochrony środowiska, z uwzględnieniem uzasadnionego poziomu kosztów oraz 

optymalizacji wykorzystania źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą.

2.2.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do zapewnienia, aby czynności w zakresie 

samodzielnej eksploatacji instalacji i urządzeń wykonywały wyłącznie osoby legitymujące 

się posiadaniem wymaganych w tym zakresie kwalifikacji.

2.2.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymywania lub zagwarantowania możliwości 

pozyskania środków finansowych lub majątku pozwalającego na zaspokojenie roszczeń 

osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego wykonywania działalności 

objętej koncesją w tym szkód w środowisku.

2.3. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu

2.3.1. Koncesjonariusz nie później niż na 18 miesięcy przed upływem ^ydżpt^ei'kpfic©sjTz/.-X

i zaprzestaniem działalności spowoduje opracowanie na własny ^kófcęt Y^’
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE’’^an^^V^V’ 1

1) techniczną \ «Ą\



2) finansową (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania 

sprawozdania finansowego Koncesjonariusza za ostatni rok działalności - jeśli 

obowiązek badania tego sprawozdania wynika z przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),

3) wpływu na środowisko,

w zakresie wykonywanej działalności koncesjonowanej, które określą w szczególności, 

stan wywiązania się Koncesjonariusza ze zobowiązań względem osób trzecich na dzień 

przewidywanego zakończenia tej działalności.

2.3.2. Koncesjonariusz jest zobowiązany do realizacji wniosków i zaleceń wynikających 

z powyższych analiz, w najkrótszym możliwym terminie.

2.3.3. Koncesjonariusz jest obowiązany po zaprzestaniu działalności koncesjonowanej do 

likwidacji skutków swojej działalności, w szczególności przywrócenia rzeźby terenu do 

właściwego stanu, usunięcia wszelkich zniszczeń i zanieczyszczeń związanych z budową 

rozbudową i eksploatacją sieci ciepłowniczej, instalacji i urządzeń.

2.3.4. Koncesjonariusz, w terminie 18 miesięcy przed planowaną datą zaprzestania 

działalności koncesjonowanej, opracuje i przedstawi Prezesowi URE plan działań, 

o których mowa w punkcie 2.3.3., z podaniem źródeł ich finansowania. W przypadku 

wystąpienia istotnych zmian warunków, na podstawie których powyższy plan został 

sporządzony, Koncesjonariusz jest obowiązany do jego niezwłocznej aktualizacji.

2.4. Udzielanie informacji

2.4.1. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE o zmianach dotyczących 

wykonywanej działalności objętej niniejszą koncesją (w tym w szczególności firmy, 

siedziby, numeru w rejestrze przedsiębiorców, numeru identyfikacji podatkowej, 

rozszerzenia bądź ograniczenia tej działalności) nie później niż 14 dni od dnia ich

powstania.

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego poinformo Wanią''Pręzeąą 

. o zamiarze zaprzestania działalności koncesjonowanej nie później niż ńa 

> przewidywaną datą zaprzestania działalności. i
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2.4.3. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE o niepodjęciu działalności 

objętej koncesją, jeżeli nie podejmie jej w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia koncesji, 

podając przyczyny niepodjęcia działalności; za datę podjęcia działalności uważa się datę 

faktycznego rozpoczęcia zarobkowego przesyłania i dystrybucji ciepła”.

UZASADNIENIE

Decyzją Nr PCC/134/325/U/1/98/MJ z dnia 1 października 1998 r., Prezes URE 

udzielił Koncesjonariuszowi koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej 

polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła na okres do dnia 15 października 2008 r.

W dniu 16 kwietnia 2007 r. wpłynęło pismo Koncesjonariusza (z dnia 11 kwietnia 

2007 r.), w którym wniósł on o zmianę okresu ważności koncesji. Ponadto w toku 

postępowania administracyjnego Koncesjonariusz wniósł o zastąpienie w treści decyzji z dnia 

1 października 1998 r., Nr PCC/134/325/U/1/98/MJ, statystycznego numeru 

identyfikacyjnego REGON numerem identyfikującym Koncesjonariusza w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz numerem identyfikacji 

podatkowej Koncesjonariusza (NIP).

Pismo Koncesjonariusza zostało uznane za wniosek o zmianę decyzji Prezesa URE 

z dnia 1 października 1998 r., Nr PCC/134/325/U/1/98/MJ, o którym mowa w art. 155 

ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. 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 lub przez organ 

wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej 

decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

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.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz został 

wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do dokonania powyższych zmian, 

co uczynił pismami z dnia 21 maja 2007 r. brak znaku oraz z dnia 6 lipca 2007 r. brak znaku.

Mając na uwadze, że zgodnie z brzmieniem art. 37 ust. 1 pkt^JL^-estawj'

- Prawo energetyczne, nadanym przez przepis art. 21 ust. 4 lit. a) ,nsta^y--ż^dni^'^

2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalnóś(y’/^^^^^^Y 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808), koncesja powinna określać i^Uih^r j

przedsiębiorców albo numer w ewidencji działalności gospodarczej oraz nąfi^\idęnt^^^^yA 
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podatkowej (NIP), zastąpiono w treści decyzji z dnia 1 października 1998 r., 

Nr PCC/134/325/U/1/98/MJ, statystyczny numer identyfikacyjny REGON numerem 

identyfikującym Koncesjonariusza w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym oraz numerem identyfikacji podatkowej Koncesjonariusza. Jednocześnie na 

dokonanie niezbędnych zmian w udzielonej koncesji, dotyczących warunków prowadzenia 

działalności, Koncesjonariusz wyraził zgodę.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz:

1) spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, 

a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej 

prawidłowe wykonywanie działalności oraz ma możliwości techniczne gwarantujące 

prawidłowe wykonywanie działalności,

2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie znajduje się 

w likwidacji.

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 

ustawy - Prawo energetyczne oraz że warunki wykonywania działalności objętej koncesją 

zostały określone zgodnie z art. 37 tej ustawy.

W związku z poczynionymi ustaleniami, mając na względzie to, iż spełnione zostały 

przesłanki z art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes URE 

postanowił przychylić się do wniosku Koncesjonariusza i zmienić decyzję 

z dnia 1 października 1998 r. Nr PCC/134/325/U/1/98/MJ. Okres ważności koncesji został 

przedłużony do dnia 15 października 2023 r., zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza i art. 36 

ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, Prezes URE orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie 

dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo 
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępow^jiąf^wfinęg^S
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Tere^^e^ó^Urz^dtK< 

Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku, Al. Jana Pawła II20,8O-462:Gdańśl^< ;



2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, 

przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu 

postępowania cywilnego).

3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, informacja 

o wydaniu przedmiotowej decyzji zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z upoważnienia

Otrzymują:
1. Wodociągowo-Ciepłownicza 

Sp.zo.o. „COWIK” 
ul. Limanowskiego 1 
11-200 Bartoszyce

2. Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
ul. Emilii Plater 1 
10-562 Olsztyn

3. a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 
308,00 zł, w dniu 29 marca 2007 r.

na rachunek 9112 1001003051213

Daniel Jankiewicz

w Północnym Oddż 
Urzędu Reguhciptni

ilaTerenowym 
sfetyki z siedzibą
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