
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 13 lutego 2015 r. 

W dniu 13 lutego 2015 r. na wniosek przedsiębiorcy – VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. z siedzibą w Łodzi, 

przy ul. J. Andrzejewskiej 5, prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania 

ciepła, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną temu Przedsiębiorcy 

decyzją z dnia 19 października 1998 r. Nr WCC/321/1268/U/3/98/JB (z późn. zm.). 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 17 listopada 2014 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, 

udzielonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 października 1998 r. nr WCC/321/1268/U/3 

/98/JB (z późn. zm.) w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności. 

Powodem zmiany koncesji jest wydzierżawienie na rzecz Koncesjonariusza dwóch kotłowni gazowych na 

terenie Łodzi. Kotłownia zlokalizowana przy ul. Laskowickiej 12/20, wytwarza ciepło w postaci pary 

technologicznej dla potrzeb HSV Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi. Druga kotłownia, zlokalizowana 

przy ul. Nowe Sady 4, wytwarza ciepło w postaci pary technologicznej dla potrzeb Zakładów Przemysłu 

Dziewiarskiego OLIMPIA S.A. z siedzibą w Łodzi. Ponadto Koncesjonariusz wydzierżawił kotłownię olejową 

współpracującą z czterema pompami ciepła, zlokalizowaną w Spale przy ul. Wojciechowskiego 14. Ciepło 

wytwarzane jest dla potrzeb Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale. 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki, decyzją z dnia 13 lutego 2015 r. nr WCC-321-ZTO-P/1268/W/OŁO/2015/KK zmienił przedmiotową 

koncesję na wytwarzanie ciepła, w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności, zgodnie z wnioskiem 

Koncesjonariusza. 

Decyzja została doręczona stronie. 

  

 z up. Prezesa 

 Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Środkowo-Zachodniego 

 Oddziału Terenowego 

 Urzędu Regulacji Energetyki 

 z siedzibą w Łodzi 

Jadwiga Goździk 
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