
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 5 stycznia 2018 r. 

o decyzji nr  OPO.4110.41.2017.2018.ASz1 

  

W dniu 5 stycznia 2018 r. na wniosek przedsiębiorcy GETEC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Turku,  

ul. Jedwabnicza 4/36, 62-700 Turek, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił udzielić 

wnioskodawcy koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na  wytwarzaniu ciepła.  

 

Uzasadnienie: 

 

Przedsiębiorca wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o udzielenie koncesji  

na wytwarzanie ciepła na okres do 31 grudnia 2047 r. Przedsiębiorca został wpisany do rejestru 

przedsiębiorców KRS 9 października 2015 r. pod numerem 0000579519. Celem utworzonej spółki jest 

zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej miasta Turek w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Przedsiębiorca 

prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła w ciepłowni zlokalizowanej 

w Turku o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 46 MW, w której ciepło będzie pochodzić ze spalania pyłu 

węgla brunatnego i gazu ziemnego w dwóch kotłach wodnych, o zainstalowanej mocy cieplnej 12,5 MW 

każdy oraz ze spalania gazu zmiennego w jednym kotle wodnym, o zainstalowanej mocy cieplnej 21,00 

MW. 

Przedsiębiorca spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, 

a w szczególności ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności, 

zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych, dysponuje środkami finansowymi 

gwarantującymi prawidłowe prowadzenie działalności oraz nie znajduje się w postępowaniu 

upadłościowym, ani w likwidacji. Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą wobec niego okoliczności 

określone w art. 33 ust.3 – Prawo energetyczne. 

Okres ważności koncesji został ustalony do 31 grudnia 2030 r. zgodnie z art. 36 ustawy – Prawo 

energetyczne. Nie uwzględniono wniosku strony o udzielenie koncesji na okres do 31 grudnia 2047 r. 

Wynika to z faktu, że przy udzielaniu koncesji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uwzględnił dokument 

rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. „Polityka energetyczna Polski do 

2030 r.” określający prognozy rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce, w tym zasoby nośników energii 

dostarczających podstawowego paliwa do jej wytwarzania w okresie do roku 2030 . 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 374



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

art. 32 ust. 1, art.33 ust. 1 i 4, art. 37 i w związku z art. 30 ust.1 ustawy – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 220 ze zm.), postanowił udzielić przedsiębiorcy GETEC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Turku 

koncesji na wytwarzanie ciepła. 

  

 z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyk 

Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 

(-) Irena Gruszka 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 374


		2018-01-08T11:58:53+0000
	Polska
	Monika Kontecka
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




