Łódź, dnia

11 sierpnia 2010 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OPG/65-ZTO/9902/\fV/OŁO/201

I

O/JG CjOł

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego

(Oz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.) oraz w związku

z art. 30 ust. 1. art. 36, art. 39 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625

z późno zm.),
po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 12 maja 2010 r. przedsiębiorcy:
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR"
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6

posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców

(KRS): 0000146925,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 657-031-12-14,

postanawiam zmienić:
rozstrzygnięcie decyzji z dnia 23 listopada 2001 r. Nr PPG/65/9902/\fV/2/2001/AS,
w sprawie udzielenia Zakładom

Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej

"CHEMAR" SA z siedzibą w Kielcach, zwanym dalej "KonCeSjona.rrJlif~{~~r';i~k~~Sji
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w następujący sposób:
1.

Na stronie 1 decyzji, zastąpić:
statystyczny numer identyfikacyjny
a) numerem

0000146925

REGON 290514300

w rejestrze

przedsiębiorców

w Krajowym Rejestrze

Sądowym (KRS),
b)
2.

numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 657-031-12-14.
Na stronie 1 decyzji, przedłużyć termin ważności koncesji na okres do dnia

25 listopada 2021 r.
3. Na stronie

1 decyzji

zastąpić

-

"na

gazowych" zapisem - "na dystrybucję

przesyłanie

"Przedmiot

"PRZEDMIOT I ZAKRES

nadać brzmienie:

działalności

gospodarcza polegająca
zlokalizowanych,

paliw

paliw gazowych".

4. Na stronie 2 decyzji, punktowi 1 zatytułowanemu:
DZIAŁALNOŚCI"

i dystrybucję

objętej

niniejszą

koncesją

stanowi

działalność

na dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców

na terenie zakładu Koncesjonariusza oraz w jego sąsiedztwie

sieciami o ciśnieniu 0,1 MPa i 0,02 MPa".
5.

Na

stronie

WYKONYWANIA

2

decyzji,

punktowi

DZIAŁALNOŚCI"

2

zatytułowanemu:

"WARUNKI

nadać brzmienie:

2. WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

2.1. Warunki ogólne
2.1.1. Koncesjonariusz

jest

obowiązany

do wykonywania

działalności

objętej

niniejszą koncesją na zasadach określonych w ustawie - Prawo energetyczne
oraz wydanych

na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności do
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