
 

 

INFORMACJA NR OWR-4110-39(7)/2012/200/MR 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. z siedzibą 

w Świdnicy  

W dniu 12 grudnia 2012 r. decyzją Nr WCC/536-ZTO-C/200/W/OWR/2012/MR Prezes URE doko-

nał zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła dla Miej-

skiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.  

UZASADNIENIE  

Wnioskiem z dnia 15 października 2012 r. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. 

z siedzibą w Świdnicy wniósł o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 listopada 1998 r. 

nr WCC/536/200/U/2/98/KW, ze zmianami, w związku ze zmianą zakresu działalności polegającej na likwida-

cji w Świdnicy źródeł ciepła: przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 30, przy ulicy Strzegomskiej, przy ulicy Szyma-

nowskiego 1−5 i przy ulicy Pułaskiego 20, zmianie mocy zainstalowanej w kotłowni Zarzecze przy ulicy Rol-

niczej w Świdnicy i kotłowni przy ulicy Kościelnej 3−5 w Świdnicy oraz dodaniu nowego źródła ciepła zloka-

lizowanego w miejscowości Pszenno przy placu Wincentego Witosa.  

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został 

uznany za uzasadniony.  

Na podstawie art. 155, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 32 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. − Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

decyzją z dnia 12 grudnia 2012 r. nr WCC/536-ZTO-C/200/W/OWR/2012/MR zmienił swoją decyzję z dnia 

2 listopada1998 r. nr WCC/536/200/U/2/98/KW ze zm., w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej 

polegającej na wytwarzaniu ciepła.  

  

 

 
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 

 ODDZIAŁU TERENOWEGO 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

we Wrocławiu 

Józef Dolata 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 grudnia 2012 r.
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