
Katowice,f^wrzesnia 2021 r.

PREZES
URZE.DU REGULACJI ENERGETYKI

OKA.4110.16.2021.CW

DECYZJA

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 w zwiqzku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.

735 ze zm.), na wniosek strony

udzielam przedsi^biorcy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spoika z ograniczonq

odpowiedzialnosciq w Busku-Zdroju,

z siedzibq w Busku-Zdroju,

adres: ul. tagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdroj

posiadaj^cemu:

1) numer w rejestrze przedsie>iorcow (KRS): 0000312603,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6551935066,

zwanemu dalej ,,Koncesjonariuszem"

KONCESJI
. , • • •• ' ""•--._

Nr WCC/2905/69728/W/OKA/2021/CW
' ' • •

na wytwarzanie ciepta

na okres od 1 pazdziernika 2021 r. do 1 pazdziernika 2041 r. :,

Petny tekst koncesji obejmujqcy szczegotowy zakres i warunki prowadzenia dziatalnosci koncesjonowanej
dostepnyjest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Regulacji Energetyki.



na nast^pujqcych warunkach:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAfcALNOSCI

Przedmiot dziatalnosci obj^tej niniejszq koncesjq stanowi dzialalnosc gospodarcza

polegajaca na wytwarzaniu ciepia w nast^pujqcych zrodtach ciepta w Busku - Zdroju:

1. Kottownia osiedlowa os. Sikorskiego 42, o mocy cieplnej zainstalowanej 11,640 MW,

wyposazona w 4 kotty wodne opalane w^glem kamiennym.

2. Kottownia ,,Wola" os. Pitsudskiego, o mocy cieplnej zainstalowanej 3,720 MW,

wyposazona w 2 kotty wodne opalane w^glem kamiennym.

3. Kottownia ,,G6rka" ul. Rehabilitacyjna, o mocy cieplnej zainstalowanej 0,630 MW,

wyposazona w 3 kotly wodne opalane gazem ziemnym.

4. Kottownia osiedlowa os. Andersa, o mocy cieplnej zainstalowanej 2,800 MW,

wyposazona w 2 kotty wodne opalane gazem ziemnym.

5. Kottownia osiedlowa ul. Rozana 2a, o mocy cieplnej zainstalowanej 0,636 MW,

wyposazona w 2 kotty wodne opalane gazem ziemnym.

6. Kottownia osiedlowa plac Zwyciestwa 9, o mocy cieplnej zainstalowanej 0,240 MW,

wyposazona w 2 kotty wodne opalane gazem ziemnym.

2. WARUNKI PROWADZENIA DZIAfcALNOSCI

2.1. Warunki ogolne.

2.1.1. Koncesjonariusz jest obowiazany do zapewnienia wysokiej jakosci swiadczonych
ustug, niezawodnosci zaopatrzenia w ciepto przy zachowaniu zasady najnizszych
mozliwych kosztow.

2.1.2. Koncesjonariusz jest obowiazany do wykonywania dziatalnosci w sposob nie
powodujacy zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz nie narazajqcy na
powstanie szkod materialnych.

2.1.3. Koncesjonariusz jest obowiazany do przestrzegania obowiazujqcych przepisow,
w tym przepisow o ochronie srodowiska i bezpieczenstwie ekologicznym a takze
wydanych na ich podstawie przepisow wykonawczych.
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2.1.4. Koncesjonariusz jest obowiazany do utrzymywania lub zagwarantowania
mozliwosci pozyskania srodkow finansowych lub majqtku pozwalajqcego na
zaspokojenie roszczen osob trzecich mog^cych powstac wskutek niewtasciwego
prowadzenia dzialalnosci obj^tej koncesjq lub szkod w srodowisku.



2.1.5. Koncesjonariusz nie moze zawierac umow sprzedazy ciepfa, umow o swiadczenie
ushig przesylania, dystrybucji lub obrotu cieplem z przedsi^biorcami
wykonuj^cym dzialalnosc gospodarcz^ w zakresie wytwarzania, przesylania,
dystrybucji lub obrotu cieptem jezeli nie posiadajq koncesji, w przypadkach, gdy
taka koncesja jest wymagana przepisami ustawy - Prawo energetyczne.

2.1.6. Koncesjonariusz jest obowiqzany, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne, do wnoszenia corocznej oplaty do budzetu panstwa, w sposob i w
wysokosci okreslonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.
34 tej ustawy.

2.1.7. Koncesjonariusz jest obowiqzany do zapewnienia, aby czynnosci w zakresie
samodzielnej eksploatacji instalacji i urz^dzen wykonywaty wyl^cznie osoby
legitymujqce si^ posiadaniem wymaganych w tym zakresie kwalifikacji.

2.2. Warunki wykonywania dzialalnosci obj^tej koncesjq

2.2.1. Koncesjonariusz jest obowiqzany do spehiienia technicznych warunkow
wytwarzania ciepta okreslonych w odr^bnych przepisach, w szczegolnosci do
utrzymywania obiektow, instalacji i urz^dzen w nalezytym stanie technicznym,
umozliwiajqcym wytwarzanie ciepta w sposob ciqgly i niezawodny, przy
zachowaniu obowi^zujqcych przepisow okreslajqcych wymogi techniczne,
jakosciowe i ochrony srodowiska, z uwzgl^dnieniem uzasadnionego poziomu
kosztow.

2.2.2. Koncesjonariusz nie moze subsydiowac dzialalnosci nie obj^tej niniejsz^ koncesjg
z przychodu osiajmi^tego z dzialalnosci obj^tej tq koncesjq.

2.2.3. Koncesjonariuszowi nie wolno stosowac przy sprzedazy wytworzonego ciepla
przyrzqdow pomiarowych bez wymaganych dowodow prawnej kontroli
metrologicznej lub niespelniaj^cych wymagan tej kontroli.

2.2.4. Koncesjonariuszowi nie wolno eksploatowac urzqdzenia technicznego objetego
dozorem technicznym, bez waznej decyzji zezwalajqcej na jego eksploatacj^ lub
wbrew decyzji o wstrzymaniu jego eksploatacji, wydanych przez organ wtasciwej
jednostki dozoru technicznego.

2.3. Sprawozdawczosc i udzielanie informacji

2.3.1. Koncesjonariusz obowiqzany jest zawiadomic pisemnie Prezesa URE w
przypadku zmiany:
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1) oznaczenia podmiotu, jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz ich adresu,

2) numeru w rejestrze przedsi^biorcow w Krajowym Rejestrze S^dowym lub
numeru rownowaznego rejestru panstw czlonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej, panstwa czlonkowskiego Europejskiego

»'%•*,'



Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTAJ - stron umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym lub Turcji,

3) numeru identyfikacji podatkowej NIP,

- najpozniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian, przedkladajqc
jednoczesnie, w przypadku kiedy zmiana ta spowoduje potrzebe^ zmiany zapisow
niniejszej koncesji, wniosek o jej zmiany.

2.3.2. Koncesjonariusz jest obowiazany, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
zaistnienia innych - niz wskazane w pkt 2.3.1. - istotnych zmian dotyczqcych
wykonywanej dzialalnosci obj^tej niniejszq koncesj^ (w szczegolnosci
odnosz^cych sie^ do rozszerzenia b^dz ograniczenia zakresu tej dzialalnosci,
danych osob uprawnionych lub wchodz^cych w sklad organu uprawnionego do
reprezentowania Koncesjonariusza), zawiadomic pisemnie Prezesa URE o tych
zmianach, przedkladajqc jednoczesnie - w przypadku kiedy zmiana ta powoduje
potrzeb^ zmiany zapisow niniejszej koncesji - wniosek o jej zmiany.

2.3.3. Koncesjonariusz jest obowiqzany do pisemnego poinformowania Prezesa URE
0 zamiarze zaprzestania dzialalnosci koncesjonowanej nie pozniej niz na 18
miesi^cy przed przewidywanq datq zaprzestania dzialalnosci.

2.3.4. Koncesjonariusz jest obowiazany pisemnie zawiadomic Prezesa URE o
niepodj^ciu dzialalnosci obj^tej koncesja, jezeli nie podejmie jej w ci^gu 6
miesi^cy od dnia udzielenia koncesji, nie pozniej niz 14 dni od dnia uptywu tego
terminu, podajqc przyczyny niepodj^cia dzialalnosci; za date^ podj^cia
dzialalnosci uwaza sie^ dat^ faktycznego rozpocz^cia wytwarzania ciepla.

2.3.5. Koncesjonariusz jest obowiqzany do pisemnego informowania Prezesa URE o
zamiarze podziahi lub polqczenia z innymi podmiotami, nie pozniej niz na 30 dni
przed planowana datq podziatu lub polqczenia.

2.3.6. Koncesjonariusz jest obowiqzany pisemnie zawiadomic Prezesa URE o
zaprzestaniu spelniania ktoregokolwiek z warunkow, o ktorych mowa w art. 33
ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, a takze o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 33 ust. 3 lub ust. 3a tej ustawy, najpozniej w terminie 7 dni od dnia,
w ktorym Koncesjonariusz przestai spelniac ktorykolwiek z ww. warunkow lub
zaistniala ktorakolwiek z ww. okolicznosci.

2.4. Warunki zaprzestania dziatalnosci po wygasniqciu koncesji lub jej cofni^ciu

2.4.1. Koncesjonariusz nie pozniej niz na 18 miesi^cy przed upfywem waznosci koncesji
1 zaprzestaniem dzialalnosci przedstawi Prezesowi URE opracowane na wlasny
koszt analizy:

1] technicznq,



2) finansow^ (wraz z opiniq i raportem bieglego rewidenta z przeprowadzonego
badania sprawozdania finansowego Koncesjonariusza za ostatni rok
dzialalnosci - jesli obowiqzek badania tego sprawozdania wynika z przepisow
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217)),

3) wplywu na srodowisko,

w zakresie wykonywanej dzialalnosci koncesjonowanej, ktore okreslq w
szczegolnosci stan wywiazania si$ Koncesjonariusza ze zobowiazan wzgl^dem
osob trzecich na dzien przewidywanego zakonczenia tej dzialalnosci.

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiqzany do realizacji wnioskow i zalecen wynikajqcych
z powyzszych analiz, w najkrotszym mozliwym terminie.

2.4.3. Koncesjonariusz jest obowiqzany po zaprzestaniu dzialalnosci koncesjonowanej
do likwidacji skutkow swojej dzialalnosci, w szczegolnosci w zakresie
rekultywacji gruntow, przywrocenia rzezby terenu do wlasciwego stanu,
utylizacji odpadow niebezpiecznych.

2.4.4. Koncesjonariusz, w terminie 18 miesi^cy przed planowanq datq zaprzestania
dzialalnosci koncesjonowanej, opracuje i przedstawi Prezesowi URE plan dzialan,
o ktorych mowa w punkcie 2.4.3., z podaniem zrodel ich finansowania. W
przypadku wystapienia istotnych zmian warunkow, na podstawie ktorych
powyzszy plan zostal sporzadzony, Koncesjonariusz jest obowia_zany do jego
niezwlocznej aktualizacji.

2.4.5. Koncesjonariusz nie jest obowiazany do realizacji postanowien pkt 2.4.1. - 2.4.4.
jezeli majatek sluz^cy do wykonywania dzialalnosci zostal przekazany innemu
podmiotowi do dalszej eksploatacji.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 15 czerwca 2021 r., na podstawie art. 61 § 1 ustawy - Kodeks
post^powania administracyjnego, w zwiqzku z art. 32 ust.l pkt 1 ustawy - Prawo
energetyczne, zostalo wszcz^te post^powanie administracyjne w sprawie udzielenia
Koncesjonariuszowi koncesji na wykonywanie dzialalnosci gospodarczej polegajqcej na
wytwarzaniu ciepla.

W trakcie prowadzonego post^powania administracyjnego Koncesjonariusz zostal
wezwany do przedstawienia informacji niezb^dnych do wydania koncesji, co uczynil.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, ze Koncesjonariusz
spelnia warunki okreslone w art. 33 ust. 1 pkt 1-6 ustawy - Prawo energetyczne oraz
nie zachodz^ wobec niego okolicznosci okreslone w art. 33 ust. 3 tej ustawy.

Warunki wykonywania dzialalnosci obj^tej koncesj^ zostaly okreslorie zgodnie z art. 37
ustawy - Prawo energetyczne.

•



W trakcie post^powania, stosownie do postanowieri art. 23 ust. 3 ustawy - Prawo
energetyezne zwrocono si§ z prosbq o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie do
Zarzqdu Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego. Zarzqd Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego
Postanowieniem Mr 131/21 z dnia 21 lipca 2021r. wydal opini^ pozytywn^.

Okres waznosci koncesji zostat ustalony zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza i art. 36
ustawy - Prawo energetyezne.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji shizy stronie odwoianie do Sqdu Okr^gowego w Warszawie -

Sqdu Ochrony Konkurencji i Konsumentow - za posrednictwem Prezesa Urz^du
Regulacji Energetyki, w terminie 14 dni od dnia dor^czenia niniejszej decyzji (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyezne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu
post^powania cywilnego). Odwolanie nalezy wyslac pod adres: Pohidniowy Oddzial
Terenowy Urz^du Regulacji Energetyki z siedzibq w Katowicach, 40-087 Katowice, ul.
Sokolska 65.

2. Odwoianie od decyzji powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutow, zwi^zle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a
takze zawierac wniosek o uchylenie albo zmian§ decyzji w calosci lub cz^sci (art.
47949 Kodeksu post^powania cywilnego).

3. Odwolanie od decyzji Prezesa URE podlega optacie statej w kwocie 1000 zl, zgodnie z
art. 32 ust. 1 w zwiqzku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o kosztach sqdowych w sprawach
cywilnych. Strona moze ubiegac si§ o zwolnienie od kosztow sqdowych, stosownie do
przepisow art. 101 i nast^pne ustawy o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych,
albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisow art. 117 i nast^pne
Kodeksu post^powania cywilnego.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si§ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj^
(art. 127a § 1 Kodeksu postejjowania administracyjnego). Z dniem dor^czenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si^ prawa do wniesienia
odwolania przez strong, decyzja staje si^ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2
Kodeksu post^powania administracyjnego).

5. Uzyskanie niniejszej koncesji nie zwalnia z obowiqzku uzyskania innych koncesji i
zezwolen, wymaganych na podstawie odre_bnych przepisow.

6. Prowadzenie przez Koncesjonariusza dzialalnosci wymienionej w art. 32 ust. 1
ustawy - Prawo energetyezne, innej niz wytwarzanie ciepla, wymaga uzyskania
odr^bnej koncesji.

7. Organ koncesyjny uprawniony jest do comi^cia koncesji lub zmiany jej zakresu w
przypadkach okreslonych w art. 41 ustawy - Prawo energetyezne.

8. Koncesjonariusz jest zobowiqzany, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo
energetyezne, do wnoszenia corocznej oplaty do budzetu pafistwa, w sposob i w
wysokosci okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 tej ustawy.

Prezes
Urz^du Regulacji Energetyki

z upowaznienia
Otrzymuje:
Pani Marta Mochniej MPGK Sp. z o.o.
ul. fcagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdroj

Uiszczono optat^ skarbowq w kwocie 616 zl.
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