Warszawa, dnia

'? października 2012 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OEE/692/2171 0/W/2/2012/KF

DECYZJA
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4, art. 33 ust. 1, art. 36 i art. 37 w

związk u

z art. 30

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059)

udzielam

przedsię b'o rcy:

Energetyka Nowy Dwór
Spółka

z

siedzibą

z

~a:zowrecki

ogran iczoną odpoji edzi a l nośdą

w Nowym Dworze Mazowieckim , ul. Zakroczyms!<a 30 lok. 113

posiadaj ącem u ~

1) numer w rejestrze

prz(:.dsiębiorców

(KRS):

00•)0 427471 '

2) numer identyfikacJi podatkowej (NIP):

zwanemu dalej

j

" Koncec:~jonm i uszem " ,

KONCESJI
na obrót energią elektryczną
na okres od 1O
na

następujących

października 2012 roku dJ 1O tJCI•~:ou ~•F•..cr•J'~8ł'

warunkach:

..

:l i -16-88-627'

1. PRZEDMIOT l ZAKRES D21AŁALNOŚCI
l

Przedmiot

działalności objętej niniejszą koncesją

polegająca

na obrocie energią elektryczną
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

stanowi działalność gospodarcza
na potrzeby odbiorców znajdujących się

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 wy* onawczych w szczególności do
zapewnienia wysokiej jakości świadczonych u sług i niezawodności zaopatrzenia
w energię elektryczną przy zachowaniu zasady najniższych możliwych kosztów.
2.1.2. Koncesjonariusz nie może zawi e rać umów sprzedaży energii elektrycznej
z przedsiębiorcami wykonującymi działalnbść gospodarczą w zakresie
wytwarzania, przesyłan i a, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną, jeżeli nie
posiadają koncesji, w przypadkach gdy taka koncesja jest wymagana przepisami
ustawy- Prawo energetyczne.
2.1.3. Koncesjonariusz nie będzie subsydiować
koncesją z przychodu osiąganego z działal ności

działalności

objętej n i niejszą

objętej tą koncesją.

2.2. Szczególne warunki wykonywania działa lności
względu na właś c iwą obsług ę odbiorców

obowiązany

nie

objętej

koncesją

ze

ut~zymywania

2.2.1. Koncesjonariusz jest
do
lub zagwarantowania
możliwości pozyskania środków finansowyf h lub
majątku
pozwalających
na zaspokojenie roszczeń osób trzecicH mogących powstać wskutek
niewłaściwego wykonywania działalności objętej koncesj ą.
2.3. Warunki zaprzestania
cofnięciu

2.3.1. Koncesjonariusz. nie

działalności

później niż

po

wygaśnięciu

koncesji lub jej

jiesięcy or2~ealvunruw~e-

na 18
koncesji i zaprzestaniem działalności, spowoduje opracmNiifiRJe
i przedstawi Prezesowi URE analizę fi nansową (wraz z
rewidenta
z
przeprowadzonego
badania
Koncesjonariusza za ostatni rok działalności 2

sprawozdania wynika z przep1sow ustawy z dnia 29 wrzesma 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w zakresie
wykonywanej działalności koncesjonowanej, która określi, w szczególności, stan
wywiązania się Koncesjonariusza ze zobowiązań względem osób trzecich na
dzień przewidywanego zakończenia tej działalności.
2.3.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do realizacji wniosków
wynikających z powyższej analizy w najkrótszym możliwym terminie.
2.4.

zaleceń

Udzielanie informacji

2.4.1. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE o zmianach
dotyczących wykonywanej działalności objbtej niniejszą koncesją (w tym

w szczególności firmy, siedziby, numeru w ~ejestrze przedsiębiorców, numeru
podatkowego, rozszerzenia bądź ograniczeni1 tej działalności) nie później niż na
14 dni od dnia ich powstania.

2.4.2. Koncesjonariusz jest

obowiązany

2.4.3. Koncesjonariusz jest

obowiązany zawiad~mić

do pisemnego poinformowania Prezesa
URE o zamiarze zaprzestania dzi ałalności k9ncesjonowanej nie później niż na
18 miesięcy przed p rzewidywaną d atą zaprzestania działalności.

ni epodjęciu

Prezesa URE o
działalności objętej koncesją, jeżeli nie podej~ie jej w ciągu 6 miesięcy od dnia
doręczenia koncesji, podając przyczyny niepodjęcia działalności; za d atę podjęcia
działalności uważa się datę faktycznego l rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej.

UZASADNIENIE

l
Na wniosek Strony z dnia 1O sierpnia i 012 r., który wpłynął do Urzędu
Regulacji Energetyki w dniu 14 sierpnia 2012 r. , na podstawie art. 61 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postęf.owania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne, zostało wszczęte postępo~anie administracyjne w sprawie
ibą
udzielenia przedsiębiorcy Energetyka Nowy Dwój Mazowiecki Sp.
w Nowym Dworze Mazowieckim koncesji na wykolnywanie dz·
polegającej na obrocie energią elektryczną.
został

co

W trakcie prowadzonego postępowania admini
wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych

uczynił.

3

że

Na
podstawie
analizy
zgromadzonej
dokumentacji
stwierdzono,
Koncesjonariusz:
1) spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 pkt 1- 2 ustawy - Prawo
energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi
w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności,
2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie
znajduje się w likwidacji.

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą
pkt 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne.
Warunki wykonywania działalności
z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne.

okoliczności określone

w art. 33 ust. 3

objętej koncesją zostały określone

zgodnie

Natomiast okres ważności koncesji został ustalony do dnia 1O października
2022 r., zgodnie z art. 36 ustawy- Prawo energetyczne oraz z wnioskiem Strony.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji

przysługuje odwołanie

do

Sądu Okręgowego

w Warszawie

-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zr. moim pośrednictwem, w terminie

dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
1O kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz art. 4 7946 pkt 1 i art. 4 7947 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego).
l
2.

Odwołanie

od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 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 części (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego).
l

3. Uzyskanie niniejszej koncesji nie zwalnia z obpwiązku uzyskania innych koncesji
i zezwoleń, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wykonywanie przez Koncesjonariusza
ustawy - Prawo energetyczne innej
uzyskania odrębnej koncesji.

działal i ości
niż

5. Zmiana zakresu i warunków wykonywania
może nastąpić po zmianie koncesji.

wymienionej w art. 32 ust. 1
oi:Jrót energią elektryczną wymaga

działalności objętej

6. Organ koncesyjny uprawniony jest do cofnięcia koncesji lu
w przypadkach określonych w art. 41 ustawy - Prawo en
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności g
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
4

Między

innymi

w przypadku, gdy

Prezes

URE

cofa

przedsiębiorca rażąco

koncesję

albo

narusza warunki

lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej

zm1ema jej
określone

działalności

zakres

w koncesji

gospodarczej,

określone
usunął

przepisami prawa oraz w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie
stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi

w koncesji
koncesją

lub

z przepisami

regulującymi

działalność

(art. 41 ust. 3 ustawy- Prawo energetyczne w

ustawy o swobodzie

gospodarczą

związku

objętą

z art. 58 ust. 2

działalności gospodarczej~ .

Prezes URE może również cofnąć koncesję lub zmienić jej zakres ze względu
na

zagrożenie

obronności

obywateli, a także w razie

lub

bezpieczeństwa

gospodarczej)

energetycznego lub jego

lub

ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy

ustawy - Prawo energetyczne w
działalności

państwa

oraz

związku
w

bezpieczeństwa

(art. 41 ust. 4 pkt 1

z J rt. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie

przypadku

podziału

łączenia z innymi podlniotami (art. 41

przedsiębiorstwa

ust. 4 pkt 2 ustawy

l

-Prawo energetyczne).

Prezes
gulacji Energetyki

A~=~RA
lt:Bl;t-=..ETYCZNYCH
liclk~Mft '

Uiszczono

opłatę skarbową w wysokości

616

zł

w dniu 8 sierpnia 2012 r.
na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

SPBCJALISTA

(lL
Katarzyna Flak

Otrzymuje:
Energetyka Nowy Dwór
Mazowiecki Sp. z o.o.
ul. Zakroczymska 30 lok. 113
05-1 00 Nowy Dwór Mazowiecki

5

