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INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
NR WCC/99F/61/W/OPO/2008/AJ I NR PCC/101D/61/W/OPO/2008/AJ

W dniu 3 wrzenia 2008 r. na wniosek Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzib¹ w Jarocinie przy ul.
Kasprzaka 1a, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³
zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza,
okrelony w koncesjach na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.

Uzasadnienie:
Decyzjami z 30 wrzenia 1998 r. nr WCC/99/61/W/2/98/BK
i nr PCC/101/61/W/2/98/BK, zmienionymi decyzjami: z 6 sierpnia 1999 r. nr PCC/101/S/61/U/3/99, z 17 grudnia 1999 r. nr
WCC/99A/61/W/3/99/BP i nr PCC/101A/61/W/3/99/BP, z 3 padziernika 2001 r. nr WCC/99B/61/W/3/2001/BP i nr PCC/101B/
61/W/3/2001/BP, z 25 sierpnia 2003 r. nr WCC/99C/61/W/OPO/
2003/AJ, z 14 grudnia 2005 r. nr WCC/99D/61/W/OPO/2005/AJ
i nr PCC/101C/61/W/OPO/2005/AJ oraz z 14 lutego 2007 r. nr
WCC/99E/61/W/OPO/2007/AJ udzielono Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzib¹ w Jarocinie koncesji na
wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres od 30
wrzenia 1998 r. do 30 wrzenia 2010 r.
Pismem z 11 lipca 2008 r. Ldz. 1656/2008, uzupe³nionym
pismem z 14 sierpnia 2008 r. L.dz. 1852/2008 Koncesjonariusz

wniós³ o zmianê przedmiotu i zakresu dzia³alnoci okrelonego w ww. decyzjach. Zmiana ta zwi¹zana jest z przejêciem do
eksploatacji, na podstawie umowy sprzeda¿y, nowego ród³a
ciep³a w Jarocinie, wyposa¿onego w 4 kot³y wodne opalane
mia³em wêglowym oraz 1 kocio³ wodny opalany biomas¹ o
³¹cznej zainstalowanej mocy cieplnej 37,79 MWt oraz sieci
ciep³owniczej zasilanej z tego ród³a, w której nonikiem
ciep³a jest woda o maksymalnej temperaturze 130 °C.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r.
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz.
905) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 ze zm.) w zwi¹zku z art. 30 ustawy - Prawo
energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³
zmieniæ swoje decyzje z 30 wrzenia 1998 r. nr WCC/99/61/W/
2/98/BK i nr PCC/101/61/W/2/98/BK ze zmianami, którymi to
decyzjami udzieli³ koncesji na wytwarzanie, przesy³anie i
dystrybucjê ciep³a.
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