
INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
NR PCC/1116/4091/W/OWA/2005/AR 

 
z dnia 27 maja 2005 r.  

 
NR WCC/1061/4091/W/OWA/2002/IR (z późn. zm.) 

 
z dnia 18 listopada 2002 r. 

 
w sprawie zmiany decyzji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na wytwarzanie  

ciepła w zakresie zmiany adresu siedziby zakładu oraz przedmiotu i zakresu działalności  
w kwestii wytwarzania ciepła dla Zakładu Energetycznego Płock – Multienergetyczne  

Przedsiębiorstwo Sieciowe Sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie 
 

W dniu 24 kwietnia 2009 r., na wniosek Zakładu Energetycznego Płock – Multienerge-
tycznego Przedsiębiorstwa Sieciowego Sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie, Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zmienił temu przedsiębiorcy (zwanemu dalej Koncesjonariuszem) decyzje: 

– z dnia 27 maja 2005 r. Nr PCC/1116/4091/W/OWA/2005/AR na przesyłanie i dystrybucję 
ciepła w zakresie zmiany adresu siedziby zakładu, 

– z dnia 18 listopada 2002 r. Nr WCC/1061/4091/W/OWA/2002/IR (z późn. zm.) na wytwarzanie 
ciepła w zakresie zmiany adresu siedziby zakładu oraz przedmiotu i zakresu działalności.  

 
Uzasadnienie: 

Pismem z dnia 17 marca 2009 r. Zakład Energetyczny Płock – Multienergetyczne Przed-
siębiorstwo Sieciowe Sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie, w związku ze zmianą adresu siedziby 
spółki oraz przedmiotu i zakresu działalności wniósł o zmianę wyżej wymienionych decyzji.  

Do wniosku zakład dołączył aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców (KRS) oraz uza-
sadnienie alternatywnego stosowania oleju opałowego w elektrociepłowni, ponieważ instalacja 
jest dostosowana do spalania tego rodzaju paliwa. 

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 na podsta-
wie art. 41 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-
tyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie 
z wnioskiem Zakładu Energetycznego Płock – Multienergetycznego Przedsiębiorstwa Sieciowe-
go Sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie, dokonał zmian w powyższych decyzjach. 

Przedmiotowe decyzje zostały doręczone wnioskodawcy. 
 

Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Środkowo-Zachodniego  
Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi: 

Tadeusz Polak 


