
 

 

 

INFORMACJA NR OKA-4110-24(20)/2011/2012/345/PS, OKA-4110-25(20)/2011/2012/345/PS 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 12 marca 2012 r. 

o decyzjach nr WCC/546-ZTO-E/345/W/OKA/2012/PS i nr PCC/573-ZTO-E/345/W/OKA/2012/PS  

W dniu dzisiejszym na wniosek Dalkia Tarnowskie Góry Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesje: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie ciepła 

i dystrybucję ciepła udzielone ww. przedsiębiorcy.  

Uzasadnienie  

Decyzjami z dnia 12 listopada 1998 r., nr WCC/546/345/U/OT-2/98/BM (ze zmianami) oraz z dnia 12 

listopada 1998 r., nr PCC/573/345/U/OT-2/98/BM (ze zmianami) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

udzielił przedsiębiorcy: Dalkia Tarnowskie Góry Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, koncesji: na 

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

określając przedmiot i zakres działalności objętej koncesjami. Pismem z dnia 4 lipca 2011 r., 

Koncesjonariusz wniósł o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, poprzez dodanie w pkt 1 „PRZEDMIOT 

I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI” źródła ciepła określonego w następujący sposób: „Kotłownia o mocy 

cieplnej zainstalowanej 10,84 MWt, zlokalizowana w Miasteczku Śląskim (powiat tarnogórski, 

województwo śląskie) przy ul. Woźnickiej 36, wyposażona w dwa kotły wodne opalane: gazem ziemnym 

(jeden kocioł o mocy 5 MWt), oraz gazem ziemnym i gazem poprocesowym z Huty Cynku "Miasteczko 

Śląskie" S.A. (jeden kocioł o mocy 5,84 MWt)” oraz koncesji na przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła 

poprzez dodanie w pkt 1 „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI” sieci określonej w następujący 

sposób: „Sieć nr 3 zlokalizowana na terenie gminy Miasteczko Śląskie, zasilana z kotłowni oraz kotła 

odzysknicowego zlokalizowanych w Miasteczku Śląskim przy ul. Woźnickiej 36, w której nośnikiem ciepła 

jest woda o maksymalnej temperaturze 90
0 

C”. Wyżej wymieniony majątek ciepłowniczy jest dzierżawiony 

przez Koncesjonariusza.  

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Strony stanowi uzasadniony wniosek 

o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i dokonano wnioskowanych zmian.  
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