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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 5 listopada 2013 r.
W dniu 5 listopada 2013 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego Miasto i Gmina Końskie –
Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich z siedzibą w Końskich, ul. Armii Krajowej 5, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją z dnia 30 października
1998 r., Nr WCC/460/351/U/OT-3/98/MW (z późn. zm).

Uzasadnienie
Pismem z dnia 1 października 2013 r., L. dz. 1258/2013 (wpływ 3 października 2013 r.) uzupełnionym
pismem z dnia 21 października 2013 r., L. dz. 1233/2013 (wpływ 21 października 2013 r.) Koncesjonariusz
wystąpił z wnioskiem o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej do dnia 30 listopada 2018 r.,
decyzją Prezesa URE z dnia 30 października 1998 r., Nr WCC/460/351/U/OT-3/98/MW (z późn. zm.)
w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności. Powodem wystąpienia z wnioskiem o zmianę jest
likwidacja dwóch kotłów o mocy 1150 kW każdy, położonych w kotłowni w Końskich przy ul.
Niepodległości 13A oraz zainstalowaniu na ich miejsce dwóch kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym
o mocy 700 kW każdy. Wskutek powyższych zdarzeń łączna moc cieplna Koncesjonariusza uległa
zmniejszeniu z 43,19 MW do 42,29 MW. Liczba eksploatowanych źródeł ciepła nie uległa zmianie.
Na podstawie art. 155 w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz na podstawie 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 2012 r., poz. 1059 z późn.
zm.), zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza decyzją z dnia 5 listopada 2013 r., Nr WCC/460-ZTOB/351/W/OŁO/2013/MRo, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła,
w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności Koncesjonariusza.
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Przedmiotowa decyzja została wysłana Koncesjonariuszowi.

z up. Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
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z siedzibą w Łodzi
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