
Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 14 – 803 – Poz. 229-231 
 

Przedsiębiorstwo w”rowadza taryfę do stoso-

wania nie wcze`niej niw ”o u”Jywie 14 dni i nie 

”óuniej niw do 45 dnia od daty jej o”ublikowania. 

Odbiorcy cie”Ja będą ”owiadamiani ”isemnie  
o w”rowadzaniu nowych stawek o”Jat z wy”rze-

dzeniem, co najmniej 14 dni od daty planowane-

go ich wprowadzenia. 
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INFORMACJA 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

Wojewoda O”olski informuje, iw ”rawomoc-

nym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Opolu z dnia 6 lipca 2009 r. Sygn. akt 

II S.A. Op 131/09 uchylone zostaJo rozstrzygnię-
cie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr IG.VI.GF-

7042-18/09 z dnia 6 marca 2009 r. stwierdzają-
ce niewawno`ć uchwaJy Nr XXXł279ł09 Rady 
Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego wsi Krasiejów, w czę`ci dotŁ nie-

zgodno`ci ustaleL ”lanu dla terenu oznaczonego 
w planie miejscowym symbolem 2PU z ustale-

niami Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Ozimek 

uchwalonego uchwaJą Rady Miejskiej w Ozimku 
Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. 

Ww. wyrok z dnia 6 lipca 2009 r. Sygn. akt  

II S.A. O” 131/09 staJ się ”rawomocny w dniu 
27 sierpnia 2009 r. 

 

Z u”owawnienia Wojewody O”olskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
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INFORMACJA 

 PRśZśSA URZĘŚU RśGULACJI ENERGETYKI 

 

 z dnia 26 stycznia 2010 r. 

  
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji śnergetyki w s”rawie zmiany koncesji dla ”rzedsiębiorcy: 

Miejskiego ZakJadu śnergetyki Cie”lnej S”óJka z ograniczoną od”owiedzialno`cią z siedzibą  
w Kędzierzynie-Koulu 

 

W dniu 26 stycznia 2010 r. decyzją Prezesa 
URE nr WCC/1159A/77/W/OWR/2009/2010/RP 

dokonano zmiany koncesji na prowadzenie dzia-

Jalno`ci w zakresie wytwarzania cie”Ja dla 
”rzedsiębiorcy: Miejskiego ZakJadu śnergetyki 
Cie”lnej S”óJka z ograniczoną od”owiedzialno-

`cią z siedzibą w Kędzierzynie-Koulu.  
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Uzasadnienie 

 

Śecyzją z dnia 31 ”audziernika 2007 r.  
nr WCC/1159/77/W/OWR/2007/CP udzielono 

Miejskiemu ZakJadowi śnergetyki Cie”lnej  

S”óJka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koulu 
koncesji na wytwarzanie cie”Ja. Pismem z dnia  
3 grudnia 2009 r. Koncesjonariusz ”oinformowaJ  
o wyJączeniu z eks”loatacji kotJa o mocy  
0,280 MWt w uródle cie”Ja ”rzy ul. Wieniawskie-

go 1 w Kędzierzynie-Koulu oraz o zainstalowaniu 
kotJa o mocy 0,105 MWt w ww. uródle cie”Ja, co 
wiąwe się z korektą mocy zainstalowanej.  

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. ｦ Kodeks ”ostę”owania ad-

ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  

”oz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 30  
ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  


