
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O DECYZJACH NR WCC/241-ZTO-I/203/W/OPO/2012/AGS I NR PCC/255-ZTO-

F/203/W/OPO/2012/AGS 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 1 lutego 2012 r. 

W dniu 1 lutego 2012 r. na wniosek Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. z siedzibą w Ostrowie 

Wielkopolskim, ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wlkp., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił 

zmienić przedmiot i zakres działalności określony w koncesjach na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję 

ciepła.  

Uzasadnienie:  

Decyzją z 13 października 1998 r. nr WCC/241/203/U/OT-5/98/RO, zmienioną decyzjami: z 14 maja 

2001 r. nr WCC/241A/203/W/3/2001/ZJ, z 22 lutego 2002 r. nr WCC/241B/203/W/OPO/2002/AJ, z 8 

stycznia 2003 r. nr WCC/241C/203/W/OPO/2003/AJ, z 26 kwietnia 2004 r. nr 

WCC/241D/203/W/OPO/2004/AJ, z 10 maja 2005 r. nr WCC/241E/203/W/OPO/2005/AJ, z 21 lutego 2006 

r. nr WCC/241F/203/W/OPO/2006/AJ, z 10 maja 2007 r. nr WCC/241-ZTO/203/W/OPO/2007/AJ, z 4 

września 2008 r. nr WCC/241-ZTO-A/203/W/OPO/2008/AJ, z 24 listopada 2008 r. nr WCC/241-ZTO-

B/203/W/OPO/2008/AJ, z 23 marca 2009 r. nr WCC/241-ZTO-C/203/W/OPO/2009/AJ, z 3 czerwca 2009 r. 

nr WCC/241-ZTO-D/203/W/OPO/2009/AJ, z 10 grudnia 2009 nr WCC/241-ZTO-E/203/W/OPO/209/AJ, 

z 27 kwietnia 2010 r. nr WCC/241-ZTO-F/203/W/OPO/2009/AJ z 1 grudnia 2010 r. nr WCC/241-ZTO-

G/203/W/OPO/2010/AgS i z 25 lutego 2011 r. nr WCC/241-ZTO-H/203/W/OPO/2011/AJ a także decyzją 

z 13 października 1998r. nr PCC/255/203/U/OT-5/98/RO, zmienioną decyzjami: z 22 grudnia 1999 r. nr 

PCC/255/S/203/U/3/99, z 14 maja 2001r. nr PCC/255A/203/W/3/2001/ZJ, z 8 stycznia 2003 r. nr 

PCC/255B/203/W/OPO/2003/AJ, z 10 maja 2007 r. nr PCC/255-ZTO/203/W/OPO/2007/AJ, z 24 listopada 

2008 r. nr PCC/255-ZTO-A/203/W/OPO/2008/AJ, z 3 czerwca 2009 r. nr PCC/255-ZTO-

B/203/W/OPO/2009/AJ z 10 grudnia 2009 r. nr PCC/255-ZTO-C/203/W/OPO/2009/AgS z 27 kwietnia 

2010 r. nr PCC/255-ZTO-D/203/W/OPO/2010/AgS i 1 grudnia 2010 r. nr PCC/255-ZTO-

E/203/W/OPO/2010/AgS udzielono przedsiębiorcy: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą 

w Ostrowie Wielkopolskim, koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 31 

grudnia 2025 r.  

W dniu 19 października 2011 r. do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 

w Poznaniu wpłynął wniosek Koncesjonariusza o zmianę przedmiotu i zakresu działalności określonego 

w koncesjach na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. Wniosek ten został uzupełniony pismami z 8 

listopada 2011 r., z 17 listopada 2011 r. oraz 9 stycznia 2012 r. Zmiana związana jest ze zmianą ilości 

eksploatowanych źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych. Wykreślono z przedmiotu działalności źródła 

w Gorzycach Wielkich, przy ul. Szkolnej 31, o zainstalowanej mocy cieplnej 0,075 MWt, w której ciepło 

pochodziło ze spalania węgla kamiennego w jednym kotle wodnym, w związku z wypowiedzeniem umowy 

sprzedaży ciepła i eksploatacji kotłowni przez Gminę Ostrów Wielkopolski. Zakończono również 

w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy 15 października 2011 r., eksploatację źródła w Ostrowie 

Wielkopolskim, przy ul. Wrocławskiej 93, o zainstalowanej mocy cieplnej 29,1 MWt, w którym ciepło 

pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego w 1 kotle wodnym oraz sieci ciepłowniczej zlokalizowanej 

na terenie Europejskiego Konsorcjum Kolejowego WAGON sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. przy ul. 

Wrocławskiej 93. Jednocześnie w związku z wybudowaniem nowego źródła gazowego w Ostrowie 

Poz. 766

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

———————————————————————————————————————————

Poznań, dnia 1 lutego 2012 r.



Wielkopolskim, przy ul. Wrocławskiej 93 o łącznej zainstalowanej mocy 15,61 MWt Koncesjonariusz 

wniósł o rozszerzenie posiadanej koncesji w zakresie wytwarzania ciepła o ww. źródło.  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625 ze zmianami), oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) w związku z art. 30 ustawy – Prawo 

energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoje decyzje z 13 października 

1998 r. nr WCC/241/203/U/OT-5/98/RO i nr PCC/255/203/U/OT-5/98/RO ze zmianami, którymi to 

decyzjami udzielił koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.  
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Regulacji Energetyki 
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Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Poznaniu  
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