
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 2 lutego 2018 r. 

o decyzji nr OPO.4110.25.2017.2018.ASp. 

 

W dniu 2 lutego 2018 r. na wniosek przedsiębiorcy INFRATECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić zapisy 

zawarte w koncesji na wytwarzanie ciepła. 

 

Uzasadnienie: 

 

Decyzją z 18 marca 2016 r. nr WCC/1294/12640/W/OPO/2016/ASi udzielono INFRATECH spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie koncesji na wytwarzanie 

ciepła. 

Wniosek z 10 sierpnia 2017 r. INFRATECH spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa 

z siedzibą w Chełmnie (zwanego dalej „Koncesjonariuszem”), o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, 

wpłynął do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 

16 sierpnia 2017 r. Podpisany był przez osoby upoważnione do reprezentacji (zgodnie z wpisem do KRS). 

Wniosek został uzupełniony pismami z 14 września 2017 r., 23 października 2017 r. oraz 21 listopada 2017 r. 

W zakresie przedmiotu i zakresu działalności ujętego w koncesji na wytwarzanie ciepła zmiana polega na 

dopisaniu nowych źródeł ciepła: dwóch źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego 

w Maksymilianowie gmina Osielsko o zainstalowanej mocy cieplnej 0,900 MW i 0,300 MW, w których ciepło 

pochodzi z przetwarzania oleju opałowego w 4 kotłach wodnych, źródła ciepła zlokalizowanego na terenie 

kompleksu wojskowego w Bydgoszczy ul. Smukalska o zainstalowanej mocy cieplnej 0,090 MW, w którym 

ciepło pochodzi z przetwarzania oleju opałowego w 1 kotle wodnym, źródła ciepła zlokalizowanego na terenie 

kompleksu wojskowego w Bydgoszczy ul. Fabryczna o zainstalowanej mocy cieplnej 0,080 MW, w którym 

ciepło pochodzi z przetwarzania oleju opałowego w 1 kotle wodnym oraz trzech źródeł ciepła zlokalizowanych 

na terenie kompleksu wojskowego Osówcu gmina Sicienko o zainstalowanej mocy cieplnej 0,760 MW, 

0,102 MW i 0,130 MW, w których ciepło pochodzi z przetwarzania koksu w 4 kotłach wodnych. Zmieniono 

również termin ważności obecnie obowiązującej koncesji, przedłużając go z 31 grudnia 2019 r. na 30 listopada 

2020 r., na podstawie art. 39 ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z którym przedsiębiorstwo energetyczne 

może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. 

Ponadto dostosowano zapisy koncesji do zapisów ustawy – Prawo energetyczne poprzez wyszczególnienie 

na stronie pierwszej koncesji adresu siedziby Koncesjonariusza a także działając na podstawie art. 47 oraz 

art. 48 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mając na uwadze istotne zmiany ustawy – Prawo 

energetyczne, Prezes URE ustalił Koncesjonariuszowi aktualne warunki wykonywania działalności 

gospodarczej objętej w/w koncesji. Ponadto mając na względzie treść przepisu art. 43b ust. 4 pkt 3 ustawy - 

Prawo energetyczne, wprowadzonego ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1165) i zobowiązującego Prezesa URE do zamieszczania 

w rejestrze przedsiębiorstw posiadających koncesję aktualnej treści koncesji, w decyzji zmieniającej koncesję 

na wytwarzanie ciepła zawarty został tekst jednolity decyzji o jej udzieleniu, uwzględniające dokonane zmiany. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 lutego 2018 r.

Poz. 669



Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, iż wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z 18 marca 2016 r nr WCC/1294/12640/W/OPO/2016/ASi jest uzasadniony. 

  

 z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą w Poznaniu 

Irena Gruszka 
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