
 

 

INFORMACJA  

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 16 sierpnia 2016 r. 

w sprawie decyzji nr WCC/1261B/21346/W/OPO/2016/ASi 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. 

poz.1059 ze zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  w dniu 16 sierpnia 2016 r. na wniosek ENERGA Ciepło Kaliskie Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności 

koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej decyzją z 31 marca 2014 r. 

nr WCC/1261/21346/W/OPO/2014/ASz1 ze zmianą. 

Uzasadnienie: 

 

Decyzją z 31 marca 2014 r nr WCC/1261/21346/W/OPO/2014/ASz1 ze zmianą z 28 grudnia2015 r nr 

WCC/1261A/21346/W/OPO/2015/ASz1, udzielono przedsiębiorcy ENERGA Ciepło Kaliskie Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, koncesji na wytwarzanie ciepła, na okres do 

31 grudnia 2030 r. 

Pismem z 11 lipca 2016 r. (l. dz. TP/1167/2016) Koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji w zakresie 

wytwarzania ciepła w związku zaprzestaniem wytwarzania ciepła w 2. niskoparametrowych kotłowniach 

gazowych. Nastąpiła likwidacja 2 kotłów o łącznej mocy 0,27 MW zainstalowanych w kotłowni lokalnej 

w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 35 front oraz likwidacja 2 kotłów o łącznej mocy 0,24 MW zainstalowanych 

w kotłowni lokalnej przy ul. Śródmiejskiej oficyna. Kotły nie podlegały nadzorowi UDT. Załączone zostały 

dokumenty potwierdzające likwidację urządzeń kotłowni oraz przekazanie pomieszczeń Zarządcy tych 

nieruchomości. Aktualnie łączna zainstalowana moc cieplna w 17 źródłach ciepła zlokalizowanych w Kaliszu, 

opalanych gazem ziemnym, wynosi 5,93 MWt. Moc zainstalowana w Ciepłowni Rejonowej nie ulega zmianie 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa 

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

Regulacji Energetyki z 31 marca 2014 r nr WCC/1261/21346/W/OPO/2014/ASz1 ze zmianami jest 

uzasadniony. W związku z powyższym niezbędna stała się zmiana przedmiotu i zakresu działalności 

określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła. 

  

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 

(-) Irena Gruszka 
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