
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 4 marca 2015 r. 

W dniu 4 marca 2015 r. r. na wniosek przedsiębiorcy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą 

w zakresie wytwarzania ciepła, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła 

udzieloną temu Przedsiębiorcy decyzją z dnia 12 października 1998 r. nr WCC/254/1249/U/OT-4/98/WL 

(z późn. zm.). 

Pismem z dnia 6 lutego 2015 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, udzielo-

nej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 1998 r. nr WCC/254/1249/U/OT-

4/98/WL (z późn. zm.) w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności. Zmiana dotyczy Oddziału Elek-

trociepłownia Gorzów. 

Powodem zmiany koncesji jest wyłączenie z eksploatacji dwóch źródeł zlokalizowanych w Gorzowie Wiel-

kopolskim, przy ul. Parkowej 1, o mocy zainstalowanej 0,600 MW oraz kotłowni zlokalizowanej przy ul. Si-

korskiego 36 o mocy zainstalowanej 0,090 MW. W związku z powyższym łączna moc cieplna zainstalowana, 

pochodząca z przetworzenia gazu w kotłach wodnych, uległa zmniejszeniu z 5,217 MW do 4,527 MW. 

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 i art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz 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 4 marca 2015 r. nr WCC/254-ZTO-W/1249/W/OŁO/2015/KK zmienił koncesję na 

wytwarzanie ciepła, w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności, zgodnie z wnioskiem Koncesjona-

riusza. 

Decyzja została doręczona stronie. 

  

 z upoważnienia Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Środkowo-Zachodniego  

Oddziału Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą w Łodzi 

Jadwiga Goździk 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 marca 2015 r.

Poz. 971
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