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PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DEE I 97 -ZT O I 9 r0 6 lW IOKR/2007/RW

DECYZJA

Na podstawie ań. 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,
22002 r"  Nr  113,po2.984,  Nr  153,po2.  1271 i  Nr  169,  poz.  1387,2 2003 r .  Nr  130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 orazz2005 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.37 ust. 1 pkt 7, art. 39 i art" 41 ust. 1 ustawy zdnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, po2.708, Nr 158, poz. 1123
iNr  170,po2.  1217 orazz2007 r .  Nr21 ,poZ.  124,Nr52,po2.343,  Nr  115,po2.790
i  Nr '130,  poz.  905),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 30 maja 2007 r., znak: brak,

p rzedsiębiorstwa energetycznego

,,UNlHUT'' Spółka Akcyjna
z siedziba w Krakowie.

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000073476

2) numer identyfikacji podatkowej (NlP): 678- 00-27-057

postanawiam

zmienić rozstrzygnięcie mojej decyzji Nr PEE/97l106MlI/9B/MS z dnia 29 grudnia

199B roku, zmienionej decyzją Nr PEE/97lsl9106lU/3/99 z dnia 15 pażdziernika
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Na stronie 1 decyzji zastępuje się wyrazy: ,,posiadajqcemu statystyczny numer

identyfikacyjny REGON : 001 262601 " wyrazami:

,,posiadajqcemu:
1) numer w Ęestrze przedsiębiorcow (KRS): 0000073476

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) : 678-00-27-057".

Na stronie 1 decyzji zastępuje się wyrazy,,KoNcEsJl na przesyłanie idystrybucję

energii elektrycznej,'wyrazami ,,KoNcEsJ/ na dystrybucję energii elektrycznej,,.

Na stronie 1 decyĄi, przedłuŻam termin wazności na okres do dnia 31 grudnia

20'18 r.

Na stronie 2 decyzji, punktowi 1 zatytuttowanemu ,,PRZEDMIOT I ZAKRES

DZIAŁALNosc|" nadaję brzmienie:

,,1. PRzEDMloT I zAKREs DzlAŁALNoŚcl
Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi prowadzona W ce|ach

zarobkowych i na własny rachunek działa|ność gospodarcza polega!ąca na dystrybucji

energii elektrycznej w Krakowie na obszarach przy|egłych do huty Mittal Stee| Po|and

oddział w Krakowie za pomocą sieci rozdzie|czej o napięciach: 6kV i 0,4kV''.

5' Na stronie 2 decyĄi, punktowi 2 zatytułowanemu: ,,WARUNKI PROWADZEN|A

DZ|AŁALNoŚc | " nadaję brzmien ie :

,,2. WARUNKI WYKoNYWANIA DzlAŁALNoŚcl

2.1. Warunki ogólne

2.l.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności objętej niniejszą

koncesją na zasadach okreŚ|onych w ustawie . Prawo energetyczne oraz wydanych

na jej podstawie przepisach wykonawczych, W szczegó|ności do zapewnienia

wysokiej jakoŚci świadczonych usług, niezawodności zaopatrzenia w energię

e lektryczn ą przy zach owa n i u zasady najniŻszy ch m oz| iwych kosztów.

2.t.2. Kon cesjonari usz jest obowiązany do p rzestrzega n ia obowiązującys przepisÓw,

w tym przepisów o ochronie środowiska a takŻe wydanych

przepisów wykon awczych,
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2.|.3. Koncesjonariusz nie moie zawieraÓ umów o świadczenie usługi dystrybucji

energii e|ektrycznej z przedsiębiorcami wykonującymi dziatalność gospodarczą

w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią e|ektryczną,

jeŻe|i nie posiadają koncesji, w przypadkach gdy taka koneesja jest wymagana

przepisami ustawy - Prawo energetyczne.

2.1.4. Koncesjonariusz jest obowiązany do opracowania i uzgodnienia z Prezesem

URE projektu p|anu, o którym mowa w ań. 16 ustawy - Prawo energetyczne do dnia

31 marca roku następnego po roku, w którym:

|iczba odbiorców, którym Koncesjonariusz dostarcza energię e|ektryczną osiągnie

100 a|bo więcej odbiorców, |ub

roczna dostawa energii e|ektrycznej osiągnie a|bo przekroczy 50 GWh,

oraz do niezwłocznego uzgadniania z Prezesem URE wprowadzanych w nim zmian.

f.1.5. Koncesjonariusz jest opowiązany do wykonywania działa|ności W sposob

nie powodujący zagroŻenia Życia |ub zdrowia |udzkiego oraz nie naraŻający

na powstanie szkÓd materia|nych.

2.1.6. Koncesjonariusz nie będzie subsydiowaÓ działa|ności nie objętej niniejszą

koncesją

z przychodu osiąganego z działa|ności 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

dystrybucji energii e|ektrycznej okreś|onych W odrębnych przepisach, W

szczegÓ|ności do utrzymywania obiektów, insta|acji, urządzeń i sieci w na|ezytym

stanie technicznym, umoŹ|iwiającym dystrybucję energii e|ektrycznej w sposÓb ciągły

i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących przepisów okreś|aj

techniczne, jakoŚciowe i ochrony środowiska, z uwzg|ędni

poziomu kosztÓw oraz optyma|izacji wykozystania iródeł

zasi|Ąących sieÓ dystrybucyj ną. *--t'I
n*. I
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wymogi



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

samodzie|nej eksp|oatacji instalacji i urządzeń wykonywały wyłącznie osoby

|egitymujące się posiadaniem Wymaganych kwa|ifikacji.

2.2.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymywania Iub zagwarantowania

moŻ|iwości pozyskania środkow finansowych Iub majątku pozwaIającego na

zaspokojenie roszczeń osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego

wykonywania działa|ności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku.

2.3. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu

2.3.1. Koncesjonariusz nie pożniej niŻ na 18 miesięcy przed upływem ważności

koncesji i zapzestaniem działa|ności, spowoduje opracowanie na wtasny koszt

i przedstawi Prezesowi URE analizy:

1) techniczną,

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

badania sprawozdania finansowego Koncesjonariusza za ostatni rok

działa|ności - jeŚ|i obowiązek badania tego sprawozdania wynika z przepisów

ustawy zdnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz' U. z2002 r. Nr 76,

poz. 694, z póżn, zm'),

3) wpływu na środowisko,

W zakresie wykonywanej działa|ności koncesjonowanej, które okreś|ą

w szczegÓlności, stan wywięania się Koncesjonariusza ze zobowiązan względem

osób trzecich na dzien przewidywanego zakończenia tej działa|ności.

2.3.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do rea|izacji wniosków i za|eceń wynikających

zpowyŻszych ana|iz w najkrótszym moŻ|iwym terminie.

2.3.3. Koncesjonariusz

koncesjonowanej,

do Iikwidacji skutków

jest obowiązany, po zaprzes q*:
cJ

,J:
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swojej działa|ności, w szczegó|ności



2.4.

terenu

do właściwego stanu, usunięcia wsze|kich zniszczeń izanieczyszczen związanych

z budową, rozbudową i eksploatacją sieci dystrybucyjnej, insta|acji i urządzen.

2.3.4. Koncesjonariusz, w terminie 18 miesięcy przed p|anowaną datązaprzestania

działa|noŚci koncesjonowanej, opracuje i przedstawi Prezesowi URE p|an działan,

o ktorych mowa w punkcie 2.3'3', z podaniem Źrodelt ich finansowania' W przypadku

wystąpienia istotnych zmian warunków, na podstawie których powyŻszy p|an został

sporządzony, Koncesjonariusz jest obowiązany do jego niezwłocznej aktua|izaĄi'

Udzielanie informacji

2.4.|. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE o zmianach

dotyczących wykonywanej działa|noŚci objętej niniejszą koncesją (w tym

w szczególności firmy, siedziby' numeru W Ęestrze przedsiębiorców, numeru

identyfikacji podatkowĄ, rozszerzeniabądŹ ograniczenia tej działa|ności) nie póŹniej

niŻ 14 dni od dnia ich powstania.

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE

o zamiarze zaprzestania działa|noŚci koncesjonowanej nie pożniĄ niŻ na

1B miesięcy przed przewidywaną datą zaprzestania działalności.

f.4.3. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomiÓ Prezesa URE o niepodjęciu

działa|ności objętej koncesją, jeze|i nie podejmie jej w ciągu 6 miesięcy od dnia

doręczenia koncesji, podając przYczyny niepodjęcia działa|ności; za datę podjęcia

działa|ności uwaza się datę faktycznego rozpoczęcia zarobkowej dystrybucji energii

elektrycznej".

UZASADNIENIE

Decy4ą Nr PEE/97|106Ml1lgB/MS z dnia 29 grudnia 1998
Nr PEE/97lSl9106lul3l99 z dnia 15 paŹdziernika

roku, zm
1 999

Koncesjonariuszowi koncesji na wykonywanie działalności g
przesyłaniu i dystrybucji energią elektrycznąna okres do 31 grudnia



W dniu 5 czenruca 2007 r' wpłynęto pismo Koncesjonariusza (z dnia 30 maja
2007 r', znak'. brak), w ktorym wniosł on o przedłuzenie okresu wainoŚci ww. koncesji
do roku 2018, precyzując jednocześnie, iŻ w aktualnym stanie faktycznym i prawnym
zakres działa|ności koncesjonowanej prowadzonej przez Koncesjonariusza dotyczy
dystrybucji energii elektrycznej.

Ponadto koncesjonariusz wniósł o zmianę nazwy dotyczącej obszaru
p rowadze nia działa|n ości gospod a rczej.

Na|ezy w tym miejscu wskazaó, ie w dniu 3 maja 2005 r' weszły w Życie przepisy
ustawy zdnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy -

Prawo ochrony środowiska (Dz' U' z2005 r. Nr 62, poz' 552), w zwięku ztym, zgodnie
z nowym zapisem art.32 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne, uzyskania koncesji
Wymaga wykonywanie działa|ności gospodarcze! w zakresie przesyłania lub dystrybucji
energii e|ektrycznej. Natomiast, w myŚ| ań. 17 ustawy zmieniającej z dnia 4 marca
2005 r., koncesje wydane na prowadzenie działalności gospodarczej W zakresie
przesyłania idystrybucji energii e|ektrycznej stają się z dniem wejścia w życie ustawy
zmieniającej, koncesjami na przesyłanie Iub dystrybucję, stosownie do zakresu
prowadzonej dziatalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne zĄmujące
Się przesyłaniem |ub dystrybucją energii e|ektrycznej' W związku z powyzszym
koncesja na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej udzie|ona przez Prezesa URE
decyzją z dnia 29 grudnia 1998 r. Nr PEE|97l106^/V/1/9B/MS (zmieniona powołaną
wyŻe1decyzją), stała się z mocy prawa koncesją na dystrybucję energii e|ektrycznej.

Pismo Koncesjonariusza zostato uznane za wniosek o zmianę decyzji Prezesa
Urzędu Regu|acji Energetyki z dnia 29 grudnia 1998 r. Nr PEE/97l106Ml1l98/MS
(zmienionej powołaną 'uqlŻel decyzją), o ktÓrym mowa w ań. 155 ustawy _ Kodeks
postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na
mocy której strona nabyła prawo, moŻe byÓ w kazdym czasie za zgodąstrony uchy|ona
|ub zmieniona przez organ administracji pub|icznej, który ją wydat lub przez organ
wyiszego stopnia, jeŻe|i przepisy szczegó|ne nie sprzeciwiają się uchy|eniu Iub zmianie
takiej decyzji i przemawia zatym interes spoteczny |ub słuszny interes strony.

W myśl ań' 39 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne
moŻe złoŻyĆ wniosek o przedłuŻenie wazności koncesji, nie póżniej niŻ na 18 miesięcy
przed jej wygaśn ięciem.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz
został Wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do dokonania powyŻszych
zmian, co uczynił pismami z dni:

20 czerwca 2007 r. (znak: DW/NO/2344107),
9lipca 2007 r. (znak: DW/NO/2657107),
9 sierpnia 2007 r. (znak: DW/NO/3132107).

Na podstawie ana|izy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, Że K



1) Spełnia Warunki określone W ań. 33 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
a w szczegó|ności dysponuje środkami finansowymi w wie|kości gwarantującej
prawidtowe wykonywan ie działa|ności,

2) nie jest prowadzone W stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie
znajduje się w |ikwidacji.

Ponadto stwierdzono, iz nie zachodząoko|iczności okreś|one w ań. 33 ust. 3 pkt
2 i 3 ustawy _ Prawo energetyczne oraz ie warunki wykonywania działa|noŚci objętej
koncesją zostały okreś|one zgodnie z art' 37 tej ustawy.

Koncesjonariusz wyraził zgodę na zmianę ururl. decyzji po|egającą na zastąpieniu
numeru identyfikacyjnego REGON Koncesjonariusza, numerem identyfikacji
podatkowej NIP oraz numerem W rejestrze przedsiębiorcow Krajowego Rejestru
Sądowego nadanych Koncesjonariuszowi.

Zmiana o ktorej mowa w pkt 1 sentencji niniejszej decyzji wynika zfaktu, iż ustawą
zdnia 2 |ipca 2004r, _ Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działa|ności
gospodarczej (Dz' U. z 2004 r. Nr 173, poz' 1808)' którą został znowe|izowany art' 37
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo energetyczne, poprzez nadanie mu brzmienia
stanowiącego, ie koncesja powinna okreś|aÓ ,,numer w rejestrze przedsiębiorców a|bo
ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)''.

W związku z poczYnionymi ustaleniami, mając na wzg|ędzie to, iz spełnione
zostały przesłanki z ań, 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz
z art'' 39 ustawy - Prawo energetyczne, postanowiłem przychy|ić się do wniosku
Koncesjonariusza i zmieniÓ decyzję z dnia 29 grudnia 1998 r.
Nr PEE/97|106Ml1lgB/MS (zmieniona powołaną wyŻE decyzj{. okres wazności
koncesji został przedluŻony do dnia 31 grudnia 2018 roku, zgodnie
z wnioskiem Koncesjonariusza i ań. 36 - ustawy Prawo energetyczne'

W związku z powyższym' orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

1' od niniejszej decyzji słuzy stronom odwołanie do Sądu okręgowego W Warszawie -
sądu ochrony konkurencji i konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE,
w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (ań. 30 ust' 2 i 3
ustawy Prawo energetyczne oraz ań. 479"" pkt 1 i art. 479", s 1 Kodeksu
postępowania cywi|nego). odwołanie na|eŻy wysłaó pod adres: Południowo-
Wschodni oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą W
Krakowie, ul. Ju|iusza Lea 1,|4,30.133 Kraków .

2 . odwołanie od decyzji powinno czynic zadoŚć
dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe

wymaganiom
zaskarzonej d
ich uzasadni
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dowodÓw, a takŻe zawierać wniosek o uchy|enie albo zmianę decyzji w całości |ub
części (art. 47 9a9 Kodeksu postępowan ia cywi I nego).

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 308 złotych (wpłata w dniu 20 czerwca 2007 r.) na rachunek
Urzędu Dzie|nicy Wola - Miasta Stołecznego Warszawy nr 91 12401037 1111 0010 0305 1213.

z upoważnienia
Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki

otrzvmuią:
1. ,,UNIHUT" SA

u|. Jezierskiego 7, 30-969 KrakÓw,
,' 2. Marszałek Woiewodztwa Małopo|skiego

u|. Basztowa 22' 31-156 KrakÓw - do wiadomości.
3. Aa.


