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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 24 lutego 2015 r.
o decyzji nr WCC/1214C/15874/W/OPO/2015/ASz1
W
dniu
24 lutego
2015 r.
na
wniosek
przedsiębiorcy
Veolia
Industry
Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot
i zakres działalności koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła.
UZASADNIENIE:
Decyzją z 14 października 2010 r. nr WCC/1214/15874/W/OPO/2010/AJ ze zmianami, udzielono
przedsiębiorcy Dalkia Energy & Technical Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu koncesji na
wytwarzanie ciepła na okres od 18 października 2010 r. do 31 grudnia 2030 r.
Pismem z 23 stycznia 2015 r. Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę koncesji na wytwarzanie
ciepła w związku ze zmianą nazwy spółki. Koncesjonariusz przedstawił aktualny odpis z Rejestru
Przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
(tzw.
KRS),
z którego wynika zmiana nazwy spółki z: Dalkia Energy & Technical Services Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością na: Veolia Industry Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Numery NIP i KRS pozostają bez zmian.
Ponadto Koncesjonariusz wniósł o zmianę koncesji w zakresie przedmiotu i zakresu działalności ujętego
w koncesji na wytwarzanie ciepła. Zmiana ta związana jest ze zwiększeniem ilości eksploatowanych źródeł
ciepła. Przedsiębiorca na podstawie umowy dzierżawy z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską z siedzibą
w miejscowości
Włoszczowa przejął do eksploatacji kotłownię wraz z infrastrukturą techniczną,
zlokalizowaną w województwie świętokrzyskim, w miejscowości Włoszczowa, przy ul. Kochanowskiego 1,
o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 6,45 MWt, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla
kamiennego w 3 kotłach parowych.
W związku z powyższym, po przeprowadzonej analizie stanu faktycznego stwierdzono, iż pismo
Przedsiębiorcy stanowi uzasadniony wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z 14 października 2010 r. WCC/1214/15874/W/OPO/2010/AJ.
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Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.
1059,
Dz. U. z 2013 r.
poz.
984,
poz.
1238 i Dz. U. z 2014 r.,
poz.
457,
poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101, poz. 1662 oraz Dz. U. z 2015 r., poz. 151) oraz na podstawie
art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
267 i Dz. U. z 2014 r. poz. 183) w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki
postanowił
zmienić
swoją
decyzję
z 14 października
2010 r.
nr
WCC/1214/15874/W/OPO/2010/AJ, ze zmianami, którą udzielił koncesji na wytwarzanie ciepła.

z up. Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka

