
INFORMACJA 

O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULCJI ENERGETYKI 

WCC/124H/142/W/OWA/2008/2009/RW 

PCC/130E/142/W/OWA/2008/2009/RW 

z dnia 27 marca 2009 r. 

W dniu 27 marca 2009r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić: na wniosek Przedsię-

biorcy: Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Koncesjonariuszem”), udzielo-

ne mu koncesje na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, poprzez rozszerzenie przedmiotu i 

zakresu działalności gospodarczej określonego w tych koncesjach, o wytwarzanie ciepła w Ciepłowni Rega-

ty zlokalizowanej przy ul. Kobiałka w Warszawie oraz o przesyłanie i dystrybucję ciepła za pomocą sieci 

wodnych, należących do Koncesjonariusza, w tym sieci zasilanej z ww. Ciepłowni Regaty oraz sieci zasila-

nej z warszawskiej miejskiej sieci ciepłowniczej, eksploatowanej przez Stołeczne Przedsiębiorstwo Energe-

tyki Cieplnej S.A., wyprowadzonej z komory pomiarowej C-5/P1 magistrali sieci ciepłowniczej 2xDn 300 

znajdującej się pod ul. Rezedową w Warszawie. 

Uzasadnienie: 

Decyzją nr WCC/124/142/U/1/98/RG z dnia 30 września 1998r. z pózn. zm. oraz decyzją 

nr PCC/130/142/U/1/98/RG z dnia 30 września 1998r. z późn. zm., udzielono Koncesjonariuszowi, koncesji na 

wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 31 grudnia 2025r. 

Pismami z dnia 19 czerwca 2008r., z dnia 4 lipca 2008r., z dnia 10 października 2008r. oraz z dnia 24 lute-

go 2009r., ostatecznie uzupełnionymi w dniu 24 marca 2009r., Koncesjonariusz wniósł o zmianę tych kon-

cesji w szczególności w związku z zakończeniem realizacji sieci ciepłowniczej oraz źródła ciepła zasilającego 

tę sieć, zlokalizowanego przy ul. Kobiałka w Warszawie, oraz w związku z zakończeniem realizacji infrastruk-

tury ciepłowniczej (sieć ciepłownicza z węzłami cieplnymi w obiektach i komorą pomiarową) w rejonie ulic 

Marsa i Rekruckiej w Warszawie - na podstawie umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej zawartej w 

dniu 28 kwietnia 2008r. z Marsa Park Sp. z o.o. 

Wskazane wyżej pisma Koncesjonariusza zostały uznane jako wnioski o zmianę ww. decyzji Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki w trybie art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. 

W związku z poczynionymi ustaleniami, mając na względzie to, iż spełnione zostały przesłanki z art. 155 

ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, postanowiono przychylić się do wniosków Koncesjona-

riusza i zmienić udzielone mu koncesje na wytwarzanie oraz na przesyłanie dystrybucję ciepła. 

W toku postępowania zwrócono się o wyrażenie opinii w sprawie zmian koncesji do Zarządu Wojewódz-

twa Mazowieckiego. Zarząd Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania pism, 

opini takiej nie wydał, co w myśl art. 23 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne jest równoznaczne z opinią 

pozytywną. 

 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 

Radca Prezesa URE: 

Adam Dobrowolski 

 

 

 


