
 

 

INFORMACJA  

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 20 marca 2012 r. 

W dniu 20 marca 2012 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cofnął z urzędu Miastu Łódź prowadzącemu 

działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Łódzki Zakład Usług Komu-

nalnych koncesje z dnia 30 grudnia 1998 r. Nr WCC/721/372/U/OT-4/98/JG (z późn. zm.) na wytwarzanie 

ciepła oraz Nr PCC/753/372/U/OT-4/98/JG (z późn. zm.) na przesyłanie i dystrybucję ciepła.  

Uzasadnienie  

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 

89, poz. 625, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania ad-

ministracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami 

z dnia 20 marca 2012 r. Nr WCC/721-ZTO-B/372/U/OŁO/2012/KK oraz Nr PCC753-ZTO- 

A/372/U/OŁO/2012/KK cofnął z urzędu Miastu Łódź prowadzącemu działalność gospodarczą w formie komu-

nalnego zakładu budżetowego pod nazwą Łódzki Zakład Usług Komunalnych koncesje z dnia 30 grudnia  

1998 r. Nr WCC/721/372/U/OT-4/98/JG (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła oraz Nr PCC/753/372/U/OT-

4/98/JG (z późn. zm.) na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Podejmując decyzje o cofnięciu przedmiotowych 

koncesji Prezes URE wziął pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy ustawy - Prawo energetyczne.  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 3 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne uzyskania koncesji wyma-

ga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, 

z wyłączeniem wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 

MW oraz z wyłączeniem przesyłania lub dystrybucji ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie 

przekracza 5 MW. Uzyskania koncesji nie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwa-

rzania ciepła, gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie przekracza 5 MW.  

Aktualnie Miasto Łódź wytwarza ciepło w źródle o łącznej mocy zainstalowanej 3,16 MW, natomiast moc 

zamówiona przez odbiorców wynosi 1,4755 MW, a zatem w świetle powołanych wyżej przepisów ustawy - 

Prawo energetyczne, prowadzenie przez Miasto Łódź działalności energetycznej w rozmiarze poniżej ustawo-

wej granicy 5 MW nie wymaga posiadania koncesji.  

Decyzje zostały doręczone stronie.  

 

 z up. Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Środkowo-Zachodniego 

Oddziału Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki 

 z siedzibą w Łodzi: 

Tadeusz Polak 

 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

———————————————————————————————————————————

Łódź, dnia 29 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY

Poz. 1063
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