
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

o decyzji nr WCC/241-ZTO-K/203/W/OPO/2016/JPi 

W dniu 11 lutego 2016 r. na wniosek Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S. A. z siedzibą w Ostrowie 

Wielkopolskim, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności 

koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła.  

UZASADNIENIE: 

Decyzją z 13 października 1998 r. nr WCC/241/203/U/OT-5/98/RO ze zmianami udzielono 

Ostrowskiemu Zakładowi Ciepłowniczemu S. A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp., koncesji na wytwarzanie 

ciepła na okres do 31 grudnia 2025 r. 

Pismem z 4 grudnia 2015 r. znak NK/1950/2015 Koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji na 

wytwarzanie ciepła w związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na 

wytwarzaniu ciepła w źródłach zlokalizowanym w Kępnie, przy ul. Wrocławskiej 7 oraz w Opatówku przy 

ul. Szkolnej 4 b i ul. Św. Jana 4b. 

Odbiorca ciepła wytwarzanego w źródle zlokalizowanych w Kępnie rozpoczął produkcję ciepła na 

własne potrzeby we własnym źródle. 

Spółdzielnia mieszkaniowa, która jest odbiorcą ciepła wytwarzanego w źródłach zlokalizowanych w 

Opatówku podjęła się eksploatacji ww. źródeł w oparciu o umowę dzierżawy majątku. 

Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, iż powyższe pismo Strony stanowi uzasadniony wniosek 

o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 13 października 1998 r. nr WCC/241/203/U/OT-

5/98/RO ze zmianami.  

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

1059, Dz. U. z 2013 r., poz. 984, i poz. 1238 i Dz. U. z 2014 r., poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 

1101 i poz. 1662 i Dz. U. z 2015 r. poz. 151, poz. 478, poz. 942, poz. 1618, poz. 1893, poz. 1960 i poz. 

2365) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. 

j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z13 października 1998 r. nr WCC/241/203/U/OT-5/98/RO ze 

zmianami, którą udzielił koncesji na wytwarzanie ciepła.   

  

 z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki 
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