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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 21 marca 2013 r.
W dniu 21 marca 2013 r., na wniosek przedsiębiorstwa działającego pod firmą: Zakłady Wyrobów Metalowych
„SHL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 27, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił
koncesje na wytwarzanie ciepła, udzieloną decyzją z dnia 10 listopada 1998 r., Nr
WCC/589/1908A/OT3/98/RW (z późn. zm.), oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzieloną decyzją z dnia
19 września 2002 r., Nr PCC/1033/1908/W/OŁO/2002/TB (z późn. zm.).
Uzasadnienie
Pismem z dnia 22 lutego 2013 r., Nr TE/14/13 (wpływ 25 lutego 2013 r.), uzupełnionym w dniach: 28
lutego 2013 r. i 21 marca 2013 r., Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę koncesji na wytwarzanie
ciepła, udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 10 listopada 1998 r., Nr WCC/589/1908A/OT3/98/RW (z
późn. zm.), oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 19 września
2002 r. Nr PCC/1033/1908/W/OŁO/2002/TB (z późn. zm.), w częściach dotyczących przedmiotu i zakresu
działalności, w sposób wynikający z wniosku i załączników.
Powodem wystąpienia Koncesjonariusza z wnioskiem o zmiany w koncesjach jest realizacja projektu
budowlanego kotłowni gazowej zlokalizowanej w Kielcach, ul. Zagnańska 27, oraz budowa nowej sieci
ciepłowniczej, wykonanej z rur preizolowanych. Na skutek wykonanej inwestycji łączna moc zainstalowana
cieplna Koncesjonariusza uległa zmniejszeniu z 25,2 MW do 9,2 MW. Liczba eksploatowanych źródeł
ciepła nie uległa zmianie. Liczba sieci ciepłowniczych uległa zmniejszeniu z dwóch do jednej.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1 oraz art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), zgodnie
z wnioskiem Koncesjonariusza, decyzjami z dnia 21 marca 2013 r., Nr WCC/589-ZTOA/1908/W/OŁO/2013/HZ oraz Nr PCC/1033-ZTO-A/1908/W/OŁO/2013/HZ, Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
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Przedmiotowe decyzje zostały doręczone Koncesjonariuszowi.
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