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PREZEs

r.

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
oEE/100-ZT0-A

/

1445 /w / oKR /201s/UJN

DECYZ|A

z dnia ],4 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. zZO73 r., poz.267, z p6źn. zm,) i art. 41 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 3
i art. 50, w związku z art- 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz.U.zZOIZ r., poz. 1059, zpóźn.zm.)
Na podstawie art. 155 ustawy

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 05 grudnia 2014 r., znak: ZUT /HM/ /7,074,
przedsiębiorstwa energetycznego
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
sPÓŁKA Z oGRANICZoNĄ oDPoWIEDZIALNoŚcIĄ
z siedzibą w miejscowości Zagórz

postanawiam
zmienić decyzlę z dnia 30 grudnia 1998 r. Nr PEE/100/1445/U /OT3 /98/ RW (z późn. zm.)
W sprawie udzielenia przedsiębiorstwu energetycznemu ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
Sp, z o.o, z sledzibą w miejscowości Zagórz, koncesji na obrót energią elektryczną na okres do
31grudnia 2018

r.,

poprzez|
Zastąpienie na 2 stronie decyzji dotychczasowego brzmienia punktu nr 1 ,,PRZEDMIoT
l ZAKRES DZIAŁALNOŚCI" następującym brzmieniem:
,,1. PRZEDMIoT I ZAKREs DZIAŁALNoŚCI
Przedmiot tlziałalnościobjętej niniejszq koncesjq stanowi działalnośćgospodarcza polegajqca na
obrocie energiq elektrycznq na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy Zagórz."
I]ZAsADNIENlE
Decyzlą z dnia 30 grudnia 1998 r. Nr PEE/1,00/7445/U /Or3/9B/RW (z późn, zm.) Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej ,,Prezesem URE") udzielił na wniosek

przedsiębiorstwa energetycznego ZAKLAD USŁUG TECHNICZNYCH Sp. z o.o,
w miejscowościZagórz (zwanemu dalej,,Koncesjonariuszem"] koncesji
działalnościgospodarczej polegającej na obrocie energią elektrycznej na
2018 r.

W dniu 0B grudnia 2014 r. wpłynął wniosek Koncesjonariusza,
23 grudnia 201,4 r. znak: ZUT /HM/
/201,4, o zmianę koncesji na

((,

,

z

siedzibą

PoPrZeZ Zmianę Punktu 1 ,,Przedmiot i zakres działa]ności"w związku z zamiarem rozszerzenia

działalnościna całym terenie Gminy zagórz głlwnie dla odbiorców przemysłowych
i komunalnych.

po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo koncesjonariusza
stanowi
wniosek o zmianę deCyZji Prezesa Urzędu Regulac;i Energetyki z dnia 30 grudnia 199B r.
Nr PEE/100/144S/U /OT3/98/RW (z p6źn, zm,).

Na podstawie art. 155 kpa 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, 1eżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 4]. ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE może zmienić Warunki
wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.
Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek Koncesjonariusza
zasługuje na uwzględnienie w całościi nie jest on sprzeczny z interesem społecznym poslanowiłem orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

1, od

ninielszej decyzji służystronie odwołanie do sądu okręgowego w warszawie - sądu
0chrony konkurencji i konsunrentów - za pośrednictwem prezesa uRE, w terminie
dwutygodniowym od dnia doręczenia nlnie.jszej decyzli (art, 30 ust,2 i3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prar,r,o energetyczne oraz art. n79+o pkt 1 i art. 47ga7 § 1 Kodeksu
postępowania cylvilnego),

2,

Odwołanie od decyzji powinno czynić zadośćwymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawlerać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzvt'w, zwięzłe ich uzasacllrienie, wskazanie dowodów, atakże zawierac
wniosek o uchylenie albo znlianę decyzji w całościlub części(art. 479ł9 Kodeksu
postepo\l,ania cyrvilnego). odwołanie należy przesłać na adres: południowo-wschodniego
oddziału Terenorvego urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w krakowie, ul, |uliusza Lea
114.30 - 133 Kraków-

0trzvmuią:
1. ZAKŁAD UsŁUG TECHNICZNYCH sD,
ul. Bieszczadzka 5,
38-540 Zagórz

ż.

7 o,o.

aa.
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