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INFORMACJA 

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr WCC/124I/142/W/OWA/2009/RW 

z dnia 10 czerwca 2009 r. 

W dniu 10 czerwca 2009r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić na wniosek Przedsię-

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

ną mu koncesję na wytwarzanie ciepła, poprzez zmianę na stronie 2 decyzji punktu 1 zatytułowanego: 

„Przedmiot i zakres działalności”, w związku z zainstalowaniem w Elektrociepłowni Pruszków nowego, dru-

giego turbozespołu przeciwprężnego o mocy elektrycznej zainstalowanej 1,1 MW. 

Uzasadnienie: 

Decyzją nr WCC/124/142/U/1/98/RG z dnia 30 września 1998r., z późn. zm.. udzielono Koncesjonariuszowi, 

koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 grudnia 2025r. 

Pismem z dnia 24 kwietnia 2009r. (znak: DM/MC/87/1749/2009), Koncesjonariusz, wniósł o zmianę przed-

miotu i zakresu działalności określonego w tej koncesji w związku z zainstalowaniem nowego (drugiego) 

turbozespołu w Elektrociepłowni Pruszków, o mocy elektrycznej zainstalowanej 1,1 MW. Jednocześnie z 

dokumentów przedłożonych w toku postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wynika, że 

dotychczas w Elektrociepłowni Pruszków była produkowana energia elektryczna w kogeneracji tylko w se-

zonie grzewczym, a poza sezonem, ze względu na małe zapotrzebowanie na ciepło turbina nie pracowała. 

Zainstalowanie nowego turbozespołu w Elektrociepłowni Pruszków umożliwi produkcję energii elektrycznej 

w kogeneracji również w okresie poza sezonem grzewczym. 

Pismo Koncesjonariusza z dnia 24 kwietnia 2009r., zostało uznane za wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa 

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

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

twa Mazowieckiego. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie wydał opinii w terminie 14 dni od przedłoże-

nia sprawy, co w myśl art. 23 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne równoznaczne jest z opinią pozytywną. 

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

ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, postanowiono przychylić się do wniosku Koncesjona-

riusza i zmienić ww. decyzję z dnia 30 września 1998r. 
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