
 

 

INFORMACJA  

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

o decyzji nr OPO.4110.11.2017.ASi w sprawie udzielenia promesy koncesji  

nr WCC/2824/282998/P/OPO/2017/ASi 

Na podstawie na podstawie art. 43 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 1,  art. 37 oraz 

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) oraz 

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1257),   Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu  11 sierpnia  2017 r. na wniosek przedsiębiorcy 

ENERGOPIEC KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 

w Środzie Wielkopolskiej, ul. Prądzyńskiego 16, 63-000 Środa Wielkopolska postanowił udzielić 

wnioskodawcy promesy koncesji nr WCC/2824/28298/P/OPO/2017/ASi na prowadzenie działalności 

gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła.  

 

Uzasadnienie 

Pismem z 28 marca 2017 r. Przedsiębiorca wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji z wnioskiem 

o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie ciepła w odnawialnym źródle energii na okres do 31 grudnia 

2020 r.  

Wnioskodawca został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 2 sierpnia 2013 r. pod numerem 

0000471808. Wspólnikami ENERGOPIEC KOGENERACJA Sp. z o. o są PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE „POZ-INBUD” sp. z o. o. oraz osoby fizyczne. 

Przedsiębiorca poinformował, iż zamierza zmodernizować i rozbudować istniejące źródło ciepła, 

zlokalizowane w Środzie Wielkopolskiej przy ul Prądzyńskiego 16, na terenie należącym dawniej do firmy 

„STOMIL”. Planuje on wytwarzanie ciepła w instalacji odnawialnego źródła energii, zlokalizowanej 

w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego 16, o łącznej mocy zainstalowanej 12,9 MWt,, w której 

ciepło pochodzić będzie ze spalania biomasy w dwóch kotłach wodnych. 

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Wnioskodawca uprawdopodobnił, że 

spełni warunki określone w art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne oraz że nie zachodzą wobec niego 

okoliczności określone w art. 33 ust. 3 tej ustawy. 

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją, która zostanie wydana na podstawie niniejszej 

promesy koncesji, zostały określone zgodnie zostały określone zgodnie z art. 37 ustawy – Prawo 

energetyczne, na podstawie informacji przedstawionych przez  Wnioskodawcę. 

Okres ważności promesy koncesji został ustalony do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 36 ustawy – 

Prawo energetyczne oraz wnioskiem strony. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 5462



Zatem mając na uwadze powyższe okoliczności, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, postanowił 

udzielić przedsiębiorcy ENERGOPIEC KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, promesy koncesji na wytwarzanie ciepła. 

  

 

z up. Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki 

Dyrektor Zachodniego 

Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki 

z siedziba w Poznaniu 

(-) Irena Gruszka 
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