
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 2 marca 2012 r. 

o decyzji nr WCC/1231/21038/P/OPO/2012/AJ  

W dniu 2 marca 2012 r. na wniosek „ETC Tanie Ciepło Piotrków Trybunalski” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu ul. Półwiejska 17/27, 61-885 Poznań, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił udzielić 

promesy koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła.  

Uzasadnienie 

Wniosek „ETC Tanie Ciepło Piotrków Trybunalski” Sp. z o.o. (zwanej dalej „Wnioskodawcą”) o udzie-

lenie na okres 2 lat promesy koncesji na wytwarzanie ciepła wpłynął do Zachodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 22 grudnia 2011 r.  

Spółka „ETC Tanie Ciepło Piotrków Trybunalski” Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS 9 maja  

2011 r. Jest spółką celową kontrolowaną przez jedynego wspólnika „ETC Tanie Ciepło” Sp. z o.o. z siedzi-

bą w Poznaniu.  

Zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie ciepła, Spółka 

zamierza wytwarzać ciepło w 2 źródłach, tj. Elektrociepłowni Piotrków-Południe zlokalizowanej w Piotr-

kowie Trybunalskim przy ul. Orlej, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 40 MWt, w tym 24 MWt stano-

wi moc zainstalowana w 3 kotłach wodnych opalanej gazem ziemnym GZ-50 wytwarzających ciepło poza 

procesem kogeneracji; pozostałe ciepło pochodzić będzie ze spalania gazu ziemnego w 2 silnikach spalino-

wych wytwarzających ciepło w kogeneracji, a także w Elektrociepłowni Piotrków-Północ zlokalizowanej w 

Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 40 MWt, w tym 24 

MWt stanowi moc zainstalowana w 3 kotłach wodnych opalanej gazem ziemnym GZ-50 wytwarzających 

ciepło poza procesem kogeneracji; pozostałe ciepło pochodzić będzie ze spalania gazu ziemnego w 2 silni-

kach spalinowych wytwarzających ciepło w kogeneracji.  

Wnioskodawca przedstawił informacje Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego Piotrkowa Try-

bunalskiego dotyczące działek, na których mają być zlokalizowane elektrociepłownie. Wynika z nich, że 

działka nr ewid. 277/59 obręb 14 położona przy ul. Rolniczej 68 oraz działka nr ewid. 15/13 obręb 31 poło-

żona przy ul. Orlej nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie 

z obowiązującą Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, przyjętą Uchwałą Nr XIV/297/11 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z 

dnia 30 listopada 2011 roku, obie działki znajdują się na terenach aktywności ekonomicznej P – tereny za-

budowy produkcyjno-przemysłowej, składy, magazyny, a więc inwestycje pn. „Budowa Wysokosprawnej 

Elektrociepłowni Kogeneracyjnej Piotrków- Północ” na działce nr 277/59 obręb 14, położonej przy ul. Rol-

niczej 68 w Piotrkowie Trybunalskim oraz „Budowa Wysokosprawnej Elektrociepłowni Kogeneracyjnej 

Piotrków-Południe” na działce nr 15/13 obręb 31, położonej przy ul. Orlej w Piotrkowie Trybunalskim są 

zgodne z ww. Zmianą studium.  
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Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo 

energetyczne. Warunki wykonywania działalności objętej koncesją, która zostanie wydana na podstawie ni-

niejszej promesy, zostały określone zgodnie z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne.  

W toku postępowania, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, wystąpiono do Zarządu Wo-

jewództwa Wielkopolskiego oraz Zarządu Województwa Łódzkiego z prośbą o opinię. Zarząd Wojewódz-

twa Wielkopolskiego oraz Zarząd Województwa Łódzkiego nie udzieliły odpowiedzi w ustawowym termi-

nie 14 dni od otrzymania pisma urzędu, co zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne jest równo-

znaczne z wydaniem pozytywnej opinii.  

Na podstawie art. 43 ust. 1, 2, 3 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 1, art. 37 i art. 30 ustawy z 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 

1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 

2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i 

Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530, z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, 

Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381, Nr 234, poz. 1392), ze zmianami) Prezes Urzędu Regulacji Energety-

ki postanowił decyzją z 2 marca 2012 r. nr WCC/1231/21038/P/OPO/2012/AJ udzielić przedsiębiorcy „ETC 

Tanie Ciepło Piotrków Trybunalski” z siedzibą w Poznaniu promesy koncesji na wytwarzanie ciepła na 

okres do 2 marca 2014 r.  

 

 z up. Prezesa 

 Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Zachodniego 

 Oddziału Terenowego 

 Urzędu Regulacji Energetyki 

 z siedzibą w Poznaniu: 

Irena Gruszka 
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