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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DEE I97-ZTOI9 r06lW IOKR/2007/RW

DECYZJA
Na podstawieań. 155 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r' _ Kodeks postępowania
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
administracyjnego
2 2 0 0 2 r " N r 1 1 3 , p o 2 . 9 8 4N, r 1 5 3 , p o 2 1. 2 7 1i N r 1 6 9 ,p o z . 1 3 8 7 , 22 0 0 3r . N r 1 3 0 ,
poz. 1188i Nr 170,poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692orazz2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz' 682 i Nr 181,poz' 1524)oraz w związkuz art,30 ust. 1, art.36,
art.37 ust. 1 pkt 7, art. 39 i art"41 ust. 1 ustawyzdnia 10 kwietnia1997 r. - Prawo
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,po2.708,Nr 158,poz. 1123
energetyczne
i N r 1 7 0 , p o 21. 2 1 7o r a z z 2 0 0 7r . N r 2 1, p o Z .1 2 4 , N r 5 2 , p o 2 . 3 4 3N, r 1 1 5 , p o 2 . 7 9 0
i N r ' 1 3 0p, o z .9 0 5 ) ,
po rozpatrzeniu
wnioskuz dnia 30 maja2007r.,znak:brak,
przedsiębiorstwa
energetycznego

,,UNlHUT''SpółkaAkcyjna
z siedzibaw Krakowie.
posiadającego:
przedsiębiorców
(KRS):0000073476
1) numerw rejestrze
podatkowej
(NlP):678-00-27-057
2) numeridentyfikacji
postanawiam
mojejdecyzjiNr PEE/97l106MlI/9B/MSz dnia 29 grudnia
zmienićrozstrzygnięcie
z dnia 15 pażdziernika
199B roku, zmienionejdecyzją Nr PEE/97lsl9106lU/3/99
Społka
awte
wie udz
lzrelenra
ieleni plrzedsiębiorcy,,UNlHUT''
1 9 9 9r ., ,W S sprawre

mu
riuszem", koncer
zwanem
zwź
u d dalej ,,Koncesjona
erqii ele
lektrycznejna okresdo 31 grudnia2008
i dystry
dystryb
bucję
? energ

W
w

Krak
KTA
kowie
e,

soosób:
sposob

statystycznynumer
1 . Na stronie 1 decyzji zastępujesię wyrazy: ,,posiadajqcemu
identyfikacyjny
REGON: 001262601" wyrazami:
,,posiadajqcemu:
1) numerw Ęestrze przedsiębiorcow(KRS): 0000073476
podatkowej(NIP): 678-00-27-057".
2) numeridentyfikacji
2 . Na stronie1 decyzjizastępujesię wyrazy,,KoNcEsJl na przesyłanieidystrybucję
energiielektrycznej,'wyrazami,,KoNcEsJ/ na dystrybucjęenergiielektrycznej,,.
terminwaznościna okres do dnia 31 grudnia
3 . Na stronie1 decyĄi, przedłuŻam
20'18r.
4 . Na stronie 2 decyzji, punktowi1 zatytuttowanemu
,,PRZEDMIOT I ZAKRES

DZIAŁALNosc|"nadajębrzmienie:

,,1.PRzEDMloTI zAKREs DzlAŁALNoŚcl
Przedmiotdziałalności
objętejniniejsząkoncesjąstanowi prowadzonaW ce|ach
gospodarczapolega!ącana dystrybucji
zarobkowychi na własnyrachunekdziała|ność
energiielektrycznej
w Krakowiena obszarachprzy|egłych
do hutyMittal Stee|Po|and
oddziałw Krakowieza pomocąsieci rozdzie|czej
o napięciach:
6kV i 0,4kV''.
5' Na stronie2 decyĄi, punktowi2 zatytułowanemu:
,,WARUNKIPROWADZEN|A
DZ|AŁALNoŚc |" nadajębrzmienie:
,,2.WARUNKI WYKoNYWANIA DzlAŁALNoŚcl
2.1. Warunkiogólne
jest obowiązanydo wykonywaniadziałalności
2.l.1. Koncesjonariusz
objętejniniejszą
koncesjąna zasadachokreŚ|onych
w ustawie. Prawoenergetyczneoraz wydanych
na jej podstawie przepisachwykonawczych,W szczegó|noścido zapewnienia
wysokiej jakoŚci świadczonychusług, niezawodnościzaopatrzenia w energię
ch moz|iwychkosztów.
e lektryczn
ą przy zachowaniu zasady najniŻszy
nia obowiązującysprzepisÓw,
usz jest obowiązanydo przestrzega
2.t.2. Koncesjonari
a takŻe wydanych
w tym przepisów o ochronie środowiska
przepisówwykonawczych,
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2.|.3. Koncesjonariusznie moie zawieraÓ umów o świadczenieusługidystrybucji
gospodarczą
energii e|ektrycznejz przedsiębiorcamiwykonującymidziatalność
dystrybucjilub obrotu energią e|ektryczną,
w zakresie wytwarzania,przesyłania,
jeŻe|inie posiadająkoncesji,w przypadkachgdy taka koneesjajest wymagana
przepisamiustawy- Prawoenergetyczne.
jest obowiązanydo opracowaniai uzgodnieniaz Prezesem
2.1.4.Koncesjonariusz
URE projektup|anu,o którymmowaw ań. 16 ustawy- Prawoenergetycznedo dnia
31 marcarokunastępnegopo roku,w którym:
dostarczaenergięe|ektryczną
osiągnie
1 ) |iczbaodbiorców,którymKoncesjonariusz
100a|bowięcejodbiorców,
|ub
2) rocznadostawaenergiie|ektrycznej
osiągniea|boprzekroczy50 GWh,

oraz do niezwłocznego
uzgadnianiaz PrezesemURE wprowadzanych
w nimzmian.
f.1.5. Koncesjonariuszjest opowiązanydo wykonywaniadziała|ności
W sposob
nie powodujący zagroŻeniaŻycia |ub zdrowia |udzkiego oraz nie naraŻający
na powstanieszkÓd materia|nych.
2.1.6.Koncesjonariusznie będzie subsydiowaÓdziała|ności
nie objętejniniejszą
koncesją
z przychoduosiąganegoz działa|ności
objętejtą koncesją'
2.2. Szczególne warunki wykonywaniadziałalności
objętejkoncesją ze względu
na właściwą
obsługęodbiorców
2.2.1.Koncesjonariuszjest obowiązanydo spełnieniatechnicznychwarunkÓw
dystrybucji energii e|ektrycznej okreś|onychW odrębnych przepisach, W
szczegÓ|ności
do utrzymywania
obiektów,insta|acji,urządzeńi sieci w na|ezytym
w sposÓb ciągły
umoŹ|iwiającym
dystrybucję
energiie|ektrycznej
stanietechnicznym,
i niezawodny, przy zachowaniu obowiązującychprzepisów okreś|aj
techniczne, jakoŚciowe i ochrony środowiska,z uwzg|ędni

poziomu kosztÓw oraz optyma|izacjiwykozystania iródeł
ną.
zasi|ĄącychsieÓ dystrybucyj
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wymogi

jest obowiązanydo zapewnienia,aby czynnościw zakresie
2.2.2,Koncesjonariusz
samodzie|nej eksp|oatacji instalacji i urządzeń wykonywaływyłącznie osoby
kwa|ifikacji.
Wymaganych
się posiadaniem
|egitymujące
2.2.3.Koncesjonariuszjest obowiązany do utrzymywaniaIub zagwarantowania
pozyskania środkowfinansowych Iub majątku pozwaIającegona
moŻ|iwości
zaspokojenieroszczeń osób trzecich mogącychpowstaćwskutek niewłaściwego
objętejkoncesją,w tymszkód w środowisku.
działa|ności
wykonywania
po wygaśnięciukoncesji lub jej cofnięciu
2.3. Warunki zaprzestaniadziałalności
2.3.1.Koncesjonariusznie pożniejniŻ na 18 miesięcy przed upływemważności
spowodujeopracowaniena wtasny koszt
koncesjii zapzestaniem działa|ności,
i przedstawiPrezesowiURE analizy:
1)techniczną,
2) finansową(wrazz opiniąi raportembiegłegorewidentaz przeprowadzonego
badania sprawozdania finansowego Koncesjonariusza za ostatni rok
- jeŚ|i obowiązekbadaniatego sprawozdaniawynikaz przepisów
działa|ności
(Dz' U. z2002 r. Nr 76,
1994 r. o rachunkowości
ustawyzdnia 29 września
poz. 694,z póżn,zm'),
3) wpływuna środowisko,
zakresie wykonywanej działa|nościkoncesjonowanej, które okreś|ą
w szczegÓlności,stan wywięania się Koncesjonariuszaze zobowiązanwzględem
W

zakończeniatej działa|ności.
osób trzecichna dzienprzewidywanego
jest obowiązanydo rea|izacji
wnioskówi za|eceńwynikających
2.3.2.Koncesjonariusz
terminie.
zpowyŻszychana|izw najkrótszymmoŻ|iwym
2.3.3.Koncesjonariusz jest

obowiązany, po

zaprzes

koncesjonowanej,
w szczegó|ności
do Iikwidacjiskutków swojej działa|ności,
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terenu
stanu, usunięciawsze|kichzniszczeń izanieczyszczen związanych
do właściwego
insta|acji
i urządzen.
siecidystrybucyjnej,
z budową,rozbudowąi eksploatacją
w terminie18 miesięcyprzed p|anowanądatązaprzestania
2.3.4.Koncesjonariusz,
koncesjonowanej,
opracujei przedstawiPrezesowiURE p|an działan,
działa|noŚci
ichfinansowania'
W przypadku
o ktorychmowaw punkcie2.3'3',z podaniemŹrodelt
wystąpieniaistotnychzmianwarunków,na podstawiektórychpowyŻszyp|anzostał
jest obowiązanydo jego niezwłocznej
aktua|izaĄi'
sporządzony,Koncesjonariusz
2.4.

Udzielanie informacji

2.4.|. Koncesjonariuszjest obowiązanyzawiadomić Prezesa URE o zmianach
dotyczących wykonywanej działa|noŚciobjętej niniejszą koncesją (w tym
w szczególnościfirmy, siedziby' numeru W Ęestrze przedsiębiorców,numeru
podatkowĄ,rozszerzeniabądŹ
identyfikacji
ograniczenia
tej działa|ności)
nie póŹniej
niŻ14 dni od dniaich powstania.
jest obowiązanydo pisemnegopoinformowania
2.4.2.Koncesjonariusz
Prezesa URE
o zamiarze zaprzestania działa|noŚcikoncesjonowanejnie pożniĄ niŻ na
1B miesięcyprzedprzewidywaną
datązaprzestania
działalności.
f.4.3. Koncesjonariuszjest obowiązanyzawiadomiÓ Prezesa URE o niepodjęciu
działa|ności
objętejkoncesją,jeze|inie podejmiejej w ciągu 6 miesięcyod dnia
doręczeniakoncesji,podającprzYczynyniepodjęciadziała|ności;
za datę podjęcia
działa|ności
uwazasię datęfaktycznegorozpoczęciazarobkowejdystrybucji
energii
elektrycznej".
UZASADNIENIE

z dnia 29 grudnia1998 roku,zm
Decy4ą Nr PEE/97|106Ml1lgB/MS
Nr PEE/97lSl9106lul3l99 z dnia 15 paŹdziernika 1999
g
działalności
koncesjina wykonywanie
Koncesjonariuszowi
przesyłaniu
energiąelektrycznąnaokresdo 31 grudnia
i dystrybucji

pismo Koncesjonariusza
(z dnia 30 maja
W dniu 5 czenruca2007 r' wpłynęto
okresuwainoŚci ww. koncesji
2007 r', znak'.brak),w ktorymwniosłon o przedłuzenie
iŻ w aktualnymstaniefaktycznymi prawnym
do roku 2018,precyzującjednocześnie,
prowadzonejprzez Koncesjonariuszadotyczy
koncesjonowanej
zakres działa|ności
dystrybucji
energiielektrycznej.
Ponadto koncesjonariuszwniósł o zmianę nazwy dotyczącej obszaru
prowadzenia działa|n
ościgospodarczej.
Na|ezyw tym miejscuwskazaó,ie w dniu 3 maja2005 r' weszływ Życieprzepisy
ustawyzdnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczneoraz ustawy(Dz' U' z2005 r. Nr 62, poz' 552),w zwięku ztym, zgodnie
Prawoochronyśrodowiska
uzyskaniakoncesji
z nowymzapisemart.32 ust. 1 pkt3 ustawy- Prawoenergetyczne,
gospodarcze!
w zakresieprzesyłania
lub dystrybucji
Wymagawykonywanie
działa|ności
Natomiast,w myŚ| ań. 17 ustawyzmieniającejz dnia 4 marca
energiie|ektrycznej.
gospodarczejW zakresie
2005 r., koncesje wydane na prowadzeniedziałalności
przesyłania
idystrybucjienergiie|ektrycznej
stająsię z dniemwejścia
w życieustawy
zmieniającej,koncesjami na przesyłanieIub dystrybucję,stosownie do zakresu
prowadzonejdziatalności
gospodarczejprzez przedsiębiorstwa
energetycznezĄmujące
Się przesyłaniem|ub dystrybucjąenergii e|ektrycznej'W związku z powyzszym
koncesjana przesyłanie
i dystrybucję
energiielektrycznej
udzie|onaprzez PrezesaURE
decyzjąz dnia 29 grudnia 1998 r. Nr PEE|97l106^/V/1/9B/MS
(zmienionapowołaną
wyŻe1decyzją),
stałasię z mocyprawakoncesjąna dystrybucję
energiie|ektrycznej.
Pismo Koncesjonariusza
zostatouznaneza wnioseko zmianędecyzjiPrezesa
Urzędu Regu|acjiEnergetykiz dnia 29 grudnia1998 r. Nr PEE/97l106Ml1l98/MS
(zmienionejpowołaną'uqlŻeldecyzją),o ktÓrym mowa w ań. 155 ustawy_ Kodeks
postępowaniaadministracyjnego.
Zgodnie z tym przepisemdecyzja ostateczna,na
mocy którejstronanabyłaprawo,moŻebyÓ w kazdymczasie za zgodąstronyuchy|ona
|ub zmienionaprzez organ administracjipub|icznej,który ją wydat lub przez organ
wyiszegostopnia,jeŻe|iprzepisyszczegó|nenie sprzeciwiają
się uchy|eniuIubzmianie
takiejdecyzjii przemawiazatym interesspoteczny|ubsłusznyinteresstrony.
W myślań' 39 ustawy- Prawo energetyczne,przedsiębiorstwo
energetyczne
moŻezłoŻyĆ
wnioseko przedłuŻenie
wazności
koncesji,nie póżniejniŻna 18 miesięcy
przedjej wygaśn
ięciem.
Koncesjonariusz
W trakcie prowadzonegopostępowaniaadministracyjnego
zostałWezwanydo przedstawienia
informacjiniezbędnychdo dokonaniapowyŻszych
pismamiz dni:
zmian,co uczynił
20 czerwca2007 r. (znak:DW/NO/2344107),
9lipca 2007r. (znak:DW/NO/2657107),
9 sierpnia2007r. (znak:DW/NO/3132107).
Że K
stwierdzono,
dokumentacji
Na podstawieana|izyzgromadzonej

1) SpełniaWarunki określoneW ań. 33 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
gwarantującej
dysponujeśrodkamifinansowymiw wie|kości
a w szczegó|ności
prawidtowe
ie działa|ności,
wykonywan
upadłościowe
ani nie
2) nie jest prowadzoneW stosunkudo niego postępowanie
znajdujesię w |ikwidacji.
w ań. 33 ust.3 pkt
okreś|one
iz nie zachodząoko|iczności
Ponadtostwierdzono,
objętej
2 i 3 ustawy_ Prawo energetyczneoraz ie warunkiwykonywaniadziała|noŚci
zgodniez art'37 tej ustawy.
koncesjązostałyokreś|one
na zastąpieniu
wyraziłzgodęna zmianęururl.
decyzjipo|egającą
Koncesjonariusz
numeru identyfikacyjnegoREGON Koncesjonariusza, numerem identyfikacji
podatkowejNIP oraz numerem W rejestrzeprzedsiębiorcowKrajowego Rejestru
SądowegonadanychKoncesjonariuszowi.
Zmianao ktorejmowaw pkt 1 sentencjininiejszejdecyzjiwynikazfaktu, iżustawą
zdnia 2 |ipca 2004r, _ Przepisy wprowadzająceustawę o swobodzie działa|ności
gospodarczej(Dz' U. z 2004 r. Nr 173, poz' 1808)'którązostałznowe|izowany
art' 37
ust. 1 pkt 7 ustawy
Prawo energetyczne,poprzez nadanie mu brzmienia
stanowiącego,
ie koncesjapowinnaokreś|aÓ
a|bo
,,numerw rejestrzeprzedsiębiorców
gospodarczej
podatkowej
(NIP)''.
ewidencjidziałalności
oraz numeridentyfikacji
W związkuz poczYnionymiustaleniami,mając na wzg|ędzieto, iz spełnione
zostałyprzesłankiz ań, 155 ustawy- Kodeks postępowaniaadministracyjnego
oraz
przychy|ićsię do wniosku
z art''39 ustawy Prawo energetyczne,postanowiłem
Koncesjonariusza i zmieniÓ decyzję z
dnia 29 grudnia 1998 r.
Nr PEE/97|106Ml1lgB/MS(zmienionapowołanąwyŻE decyzj{. okres wazności
koncesji został przedluŻony do dnia 31 grudnia 2018 roku, zgodnie
z wnioskiemKoncesjonariusza
i ań. 36 - ustawyPrawoenergetyczne'
W związkuz powyższym'orzekamjak w sentencji.
POUCZENIE
1' od niniejszejdecyzjisłuzystronomodwołanie
do Sądu okręgowegoW Warszawiesądu ochrony konkurencjii konsumentów- za pośrednictwem
Prezesa URE,
w terminiedwutygodniowym
od dnia doręczenianiniejszej
decyzji(ań. 30 ust' 2 i 3
ustawy Prawo energetyczneoraz ań. 479"" pkt 1 i art. 479", s 1 Kodeksu
postępowaniacywi|nego).odwołanie na|eŻywysłaó pod adres: PołudniowoWschodni oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą W
Kraków .
Krakowie,ul. Ju|iuszaLea 1,|4,30.133
2 . odwołanie od decyzji powinno czynic zadoŚć wymaganiom
dla pisma procesowegooraz zawieracoznaczeniezaskarzonejd
przedmiotusporu, przytoczeniezarzutów, zwięzłe ich uzasadni

."\

|ub
dowodÓw,a takŻezawieraćwnioseko uchy|eniealbo zmianędecyzjiw całości
ia cywiInego).
części(art.47 9a9Kodeksupostępowan
308 złotych(wpłataw dniu 20 czerwca2007 r.) na rachunek
Uiszczonoopłatęskarbowąw wysokości
Warszawynr 91 124010371111001003051213.
Wola- MiastaStołecznego
UrzęduDzie|nicy

z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki

t

otrzvmuią:
1. ,,UNIHUT"
SA
u|.Jezierskiego
7, 30-969KrakÓw,
WoiewodztwaMałopo|skiego
,' 2. Marszałek
u|.Basztowa22' 31-156KrakÓw- do wiadomości.
3. Aa.

