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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR OWA-4110-30(7)/2011/3035/ML                         
OWA-4110-31(7)/2011/3035/ML

Warszawa, dnia 6 grudnia 2011 r.

INFORMACJA

o decyzjach nr WCC/1226/3035/W/OWA/2011/ML, PCC/1191/3035/W/OWA/2011/ML 

W dniu 29 listopada 2011 r., decyzją nr WCC/1226/3035/W/OWA/2011/ML oraz decyzją nr 
PCC/1191/3035/W/OWA/2011/ML Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił udzielić na wniosek 
Przedsiębiorcy: EPS Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Przedsiębiorcom”), koncesji na 
wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, na okres od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 
r. 

UZASADNIENIE 

Na wniosek Przedsiębiorcy złożony w dniu 18 listopada 2011 r., na podstawie art.61, § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.) 
w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, zostało wszęte postępowanie administracyjne 
w sprawie udzielania Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła na 
okres od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. 

Na podstwie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Przedsiębiorca: 

1. spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje 
środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prtawidłowe wykonywanie działalności, ma mozliwości 
techniczne gwarantujące prawidlowe wykonywanie działalności, 

2. nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie znajduje sie w likwidacji. 

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo 
energetyczne. 

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 ustawy - Prawo 
energetyczne. 

W trakcie postępowania, stosownie do postanowień art. 23 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne zwrócono się 
z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie do Zarządu Województwa Opolskiego, na ktorego terenie 
jest zlokalizowane źródło ciepła i sieci ciepłownicze za pomocą, których Przedsiębiorca prowadzi działalność 
gospodarczą objętą niniejszą koncesją. Zarząd Wojewodztwa Opolskiego wydał opinię pozytywną. 

Okres ważności koncesji został ustalony od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r., zgodnie z art. 36 ustawy 
- Prawo energetyczne oraz z wnioskiem Przedsiębiorcy. 
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z up. Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki

Dyrektor Oddziału Centralnego 
Urzędu Regulacji Energetyki 

Adam Dobrowolski


