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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Data: 2012-02-22

z dnia 21 lutego 2012 r.
W dniu 21 lutego 2012 r., na wniosek przedsiębiorstwa działającego pod firmą: MIEJSKA
ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Sienkiewicza 91, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną
decyzją z dnia 8 września 1998 r., Nr WCC/48/189/U/3/98/AD (z późn. zm.).
Uzasadnienie
Pismem z dnia 6 lutego 2012 r., Nr DT/408/2012 (wpływ 7 lutego 2012 r.) uzupełnionym pismami:
z dnia 13 lutego 2012 r., Nr DT/469/2012 (wpływ 14 lutego 2012 r.), z dnia 15 lutego 2012 r. (opłata) oraz
z dnia 16 lutego 2012 r., Nr DT/520/2012 (wpływ 17 lutego 2012 r.), Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem
o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, udzielonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
8 września 1998 r., Nr WCC/48/189/U/3/98/AD (z późn. zm.), na okres do dnia 15 grudnia 2018 r., w części
dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności, w sposób szczegółowo opisany we wniosku. Powodem
wystąpienia Koncesjonariusza z wnioskiem o zmianę koncesji jest zakończenie budowy kotłowni awaryjno –
szczytowej, jako źródła rezerwowego wytwarzania ciepła, wspomagającego źródło podstawowe w okresie
szczytowego zapotrzebowania na ciepło. Na skutek dokonanej inwestycji łączna moc zainstalowana cieplna
Koncesjonariusza nie uległa zmianie. Nastąpiła zmiana miejsca lokalizacji dwóch jednostek kotłowych
ALSTOM CFSES 12MW poprzez przeniesienie ich z Ciepłowni przy ul. Samsonowicza 2 do nowego obiektu
przy Al. Solidarności 10. Liczba eksploatowanych źródeł ciepła uległa zwiększeniu z jednego do dwóch.
Na podstawie art. 155 w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz w związku z art. 41 ust. 1, art. 30 ust. 1
oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625, z późn. zm.), zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza, decyzją z dnia 21 lutego 2012 r., Nr WCC/48-ZTOB/189/W/OŁO/2012/HZ, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesje na wytwarzanie ciepła w części
dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności Koncesjonariusza.
Przedmiotowa decyzja została doręczona Koncesjonariuszowi.
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