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Informacja 
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 13 maja 2010 r. Nr WCC/250-ZTO-B/301/W/OGD/2010/RS 

W dniu 13 maja 2010 r. na wniosek przedsiębiorcy: Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o. o. 
z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE), postanowił zmienić 
ww. Przedsiębiorcy przedmiot i zakres działalności, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła. 

Uzasadnienie: 

Decyzją z dnia 9 października 1998 r. Nr WCC/250/301/U/OT-7/98/DL (zmienioną późniejszymi decyzjami) 
udzielono Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 30 października 2025 r. określając 
jednocześnie w punkcie 1 decyzji Przedmiot i zakres działalności. 

Przedsiębiorca wystąpił do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę przedmiotu i zakresu działalności 
określonego w ww. koncesji, w związku z likwidacją kotłowni zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim przy 
ul. Owidzkiej 20 o mocy zainstalowanej 0,252 MW, w której ciepło wytwarzane było z koksu i węgla 
kamiennego w jednym kotle wodnym. Ponadto Koncesjonariusz dokonał modernizacji dwóch kotłowni 
zlokalizowanych w Starogardzie Gdańskim, tj. przy ul. Skarszewskiej 11 i przy ul. Skarszewskiej 12, 
polegającej na likwidacji kotłów wodnych, w których ciepło wytwarzane było z koksu i węgla kamiennego (o 
łącznej mocy zainstalowanej 1,556 MW) oraz zamontowaniu kotłów opalanych gazem ziemnym o łącznej mocy 
zainstalowanej odpowiednio 0,470 MW i 0,108 MW. Tym samym, po uwzględnieniu wniosku Przedsiębiorcy, 
zainstalowana moc cieplna w Przedsiębiorstwie zmniejszyła się z 68,148 MW do 66,918 MW, tj. o 1,230 MW. 

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), Prezes URE 
postanowił zmienić przedmiotową koncesję decyzją z dnia 13 maja 2010 r. Nr WCC/250-ZTO-
B/301/W/OGD/2010/RS w zakresie wnioskowanym przez Przedsiębiorcę. 
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