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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 9 listopada 2012 r.
W dniu 9 listopada 2012 r. na wniosek Miasta i Gminy Końskie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
zmienił koncesję udzieloną temu Koncesjonariuszowi decyzją z dnia 30 października 1998 r. Nr
WCC/460/351/U/OT3/98/MW (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 2 października 2012 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji udzielonej decyzją
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/460/351/U/OT3/98/MW
(z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności.
Powodem zmiany koncesji jest modernizacja źródeł ciepła, przy ul. Niepodległości 13 A oraz przy ul.
Odlewniczej 5 w Końskich.
W ramach przeprowadzonej modernizacji przy ul. Niepodległości 13A zainstalowano nowy kocioł wodny
firmy Viessmann opalany gazem ziemnym o mocy 0,35 MW. Natomiast dotychczas zainstalowany kocioł
firmy Schafer o mocy 1,15 MW został zlikwidowany. W związku powyższym moc zainstalowana
w kotłowni uległa zmniejszeniu z 3,45 MW do 2,65 MW. Natomiast w ramach inwestycji pod nazwą
„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” w ciepłowni przy ul. Odlewniczej 5 wybudowany
został nowy kocioł wodny opalany miałem węglowym typu WR-15 o mocy znamionowej 15 MW. Kocioł
ten zastąpił jeden z dwóch kotłów typu WLM – 25 o mocy 23 MW, który został wycofany z eksploatacji
i wykreślony z rejestru UDT. Wobec powyższego moc zainstalowana w ciepłowni przy ul. Odlewniczej
5 uległa zmniejszeniu z 46 MW do 38 MW. Aktualnie łączna moc źródeł ciepła wynosi 43,19 MW.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki, decyzją z dnia 9 listopada 2012 r. Nr WCC/460-ZTO-A/351/W/OŁO/2012/KK zmienił koncesję na
wytwarzanie ciepła, zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza.
Decyzja została doręczona stronie.
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