
INFORMACJA O DECYZJI NR WCC/254-ZTO-B/1249/W/OŁO/2009/TB 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

 
z dnia 4 maja 2009 r.  

 
w sprawie zmiany koncesji udzielonej na wytwarzania ciepła w kogeneracji, w zakresie 

 dotyczącym przedmiotu i zakresu działalności PGE Elektrowni Bełchatów Spółka Akcyjna 
 z siedzibą w Rogowcu 

 
W dniu 4 maja 2009 r., na wniosek PGE Elektrowni Bełchatów Spółka Akcyjna z siedzibą w Ro-

gowcu, 97-406 Bełchatów 5, (zwanej dalej Koncesjonariuszem), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki de-
cyzją Nr WCC/254-ZTO-B/1249/W/OŁO/2009/TB zmienił temu Koncesjonariuszowi koncesję udzieloną na 
wytwarzanie ciepła w kogeneracji, w zakresie dotyczącym przedmiotu i zakresu działalności Koncesjona-
riusza.  

 
Uzasadnienie: 

Pismem z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr DT/TZG/GG-0792-1/09/5250 Koncesjonariusz wystąpił 
o zmianę koncesji z dnia 12 października 1998 r. Nr WEE/10/1249/U/OT-4/98/WL (z późn. zm.) udzielonej 
na wytwarzanie ciepła, w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności.  

Powodem wystąpienia Koncesjonariusza z wnioskiem o dokonanie zmiany w powyższej koncesji 
jest wprowadzenie przy wytwarzaniu ciepła, w procesie współspalania biomasy z węglem brunatnym 
brykietów ligninocelulozy pohydrolitycznej oraz konieczność dokonania standaryzacji nazw własnych i 
właściwości fizykochemicznych biomasy używanej w technologii współspalania. Fakt ten ma wpływ na 
treść przedmiotu i zakresu działalności udzielonej koncesji.  

Na podstawie art. 155, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1 w 
związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z powyższym wnioskiem, zmienił de-
cyzją z dnia 4 maja 2009 r. WCC/254-ZTO-B/1249/W/OŁO/2009/TB koncesję udzieloną na wytwarzanie 
ciepła w kogeneracji, w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności Koncesjonariusza.  

Przedmiotowa decyzja została doręczona Koncesjonariuszowi. 
 

Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Środkowo-Zachodniego 
 Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi: 

Tadeusz Polak 


