Łódź, dnia 18 września 2015 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr WEE/1i4 /4746/W/OŁO/2015/JKrl

DECYZJA
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 1, art. 36 I art. 37
w związku z art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

—

Prawo energetyczne (Dz.

U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) na wniosek strony

udzielam przedsiębiorcy
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”
z siedzibą w Warszawie

posiadającemu:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców KRS:

0000008194,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP):

525-00-00-239,

zwanemu dalej „Koncesjonariuszem”,

KONCESJI
na wytwarzanie energii elektrycznej
na okres od 18 września 2015 r. do 31 grudnia 2030 r.

na następujących warunkach:
1. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Przedmiot działalności objętej koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca
na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii,
elektrowni

fotowoltaicznej

(PyA),

przy

użyciu

3022

paneli

fotowoltaicznych

o mocy zainstalowanej 0,8 MW, zlokalizowanej na terenie Portu Lotniczego im.
Fryderyka Chopina w Warszawie.
WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

2.
2.1.

Warunki ogólne

2.1.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności objętej niniejszą
koncesją

na

zasadach

określonych

w

ustawie

—

Prawo

energetyczne

oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności
do

zapewnienia

wysokiej

jakości

zaopatrzenia w energię elektryczną

świadczonych

usług,

niezawodności

przy zachowaniu zasady najniższych

możliwych kosztów.
2.1.2. W celu skorzystania z mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie
energii elektrycznej, przewidzianych w ustawie

—

Prawo energetyczne oraz

ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 r.,
poz. 478) Koncesjonariusz zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych
w ww.

ustawach, a także w wydanych

na ich

podstawie przepisach

wykonawczych.
2.1.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów,
w tym przepisów o ochronie środowiska i bezpieczeństwie ekologicznym a także
wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
2.1.4. Koncesjonariusz nie może sprzedawać energii elektrycznej przedsiębiorcom
wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania,
dystrybucji lub obrotu energią elektryczną, jeżeli nie posiadają koncesji,
w przypadkach gdy taka koncesja jest wymagana przepisami ustawy

—

Prawo energetyczne.
2.1.5. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności w sposób
nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz nie narażającZt.\
na powstanie szkod materialnych
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2.16. Koncesjonariusz nie będzie subsydiować działalności nie objętej niniejszą
koncesją z przychodu osiąganego z działalności objętej

2.2.

tą koncesją.

Szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją ze względu
na właściwą obsługę odbiorców

2.2.1. Koncesjonariusz jest obowiązany
wytwarzania

energii

elektrycznej

do

spełnienia

określonych

w

technicznych

warunków

odrębnych

przepisach,

w szczególności do utrzymywania obiektów, instalacji i urządzeń w należytym
stanie technicznym, umożliwiającym wytwarzanie energii elektrycznej w sposób
ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących przepisów określających
wymogi techniczne, jakościowe i ochrony środowiska, z uwzględnieniem
uzasadnionego poziomu kosztów.
2.2.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do zapewnienia, aby czynności w zakresie
samodzielnej eksploatacji instalacji i urządzeń wykonywały wyłącznie osoby
legitymujące się posiadaniem wymaganych w tym zakresie kwalifikacji.
2.2.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymywania lub zagwarantowania
możliwości pozyskania środków finansowych lub majątku pozwalającego
na

zaspokojenie

roszczeń

osób

trzecich

mogących

powstać

wskutek

niewłaściwego wykonywania działalności objętej koncesją, w tym szkód
w środowisku.
2.3.

Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu

2.3.1. Koncesjonariusz nie później niż na 18 miesięcy przed upływem ważności koncesji
i

zaprzestaniem

działalności

spowoduje

opracowanie

na

własny

koszt

i przedstawi Prezesowi URE analizy:
1)

techniczną,

2)

finansową

(wraz

z

opinią

i

raportem

biegłego

rewidenta

z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Koncesjonariusza
za ostatni rok działalności

-

jeśli obowiązek badania tego sprawozdania

wynika z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
3)
w

C

wpływu na srodowisko,
zakresie

wykonywanej

działalnosci

koncesjonowanej,

ktore

okresią

w szczegolnosci stan wywiązania się Koncesjonariusza ze zobowiązan względem

3

osób

trzecich

dzień

na

przewidywanego

zakończenia

tej działalności.
2.3.2. Koncesjonariusz

jest

obowiązany

do

realizacji

wniosków

i

zaleceń

wynikających z powyższych analiz, w najkrótszym możliwym terminie.
2.3.3. Koncesjonariusz jest obowiązany po zaprzestaniu działalności koncesjonowanej
do likwidacji

skutków swojej

działalności, w szczególności

w zakresie

rekultywacji gruntów, przywrócenia rzeźby terenu do właściwego stanu,
utylizacji odpadów niebezpiecznych.
2.3.4. Koncesjonariusz, w terminie 18 miesięcy przed planowaną datą zaprzestania
działalności koncesjonowanej, opracuje i przedstawi Prezesowi URE plan działań,
o których mowa w punkcie 2.3.3., z podaniem źródeł ich finansowania.
W przypadku wystąpienia istotnych zmian warunków, na podstawie których
powyższy

plan

został

sporządzony,

Koncesjonariusz

jest

obowiązany

URE

o zmianach

do jego niezwłocznej aktualizacji.

2.4. Sprawozdawczość i udzielanie informacji
2.4.1. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić
dotyczących

wykonywanej

działalności

Prezesa

objętej

niniejszą

koncesją

(w tym w szczególności firmy, siedziby, numeru w ewidencji działalności
gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej, rozszerzenia bądź ograniczenia
tej działalności) nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.
2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE
o zamiarze

zaprzestania

działalności

koncesjonowanej

nie

później

niż na 18 miesięcy przed przewidywaną datą zaprzestania działalności.
2.4.3. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE o niepodjęciu
działalności objętej koncesją, jeżeli nie podejmie jej w ciągu 6 miesięcy od dnia
doręczenia koncesji, podając przyczyny niepodjęcia działalności; za datę podjęcia
działalności uważa się datę faktycznego rozpoczęcia zarobkowego wytwarzania
energii elektrycznej.
UZASADNIENIE
Na wniosek z dnia 31 października 2014 r., na podstawie art. 61

1 Kodeksu

postępowanIa administiacyjnego, w związku z art 32 ust 1 pkt 1 ustawy

—

Prawo

„-

J

energetyczne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia

-

_
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przedsiębiorcy PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE ‚„PORTY LOTNICZE” z siedzibą
w Warszawie reprezentowanego przez pełnomocników: Pana Wiktora Ziemińskiego,
Panią Elżbietę Strzelecką, Panią Annę Kucińską-Bar i Pana Filipa Biżanowskiego,
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii
elektrycznej.
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz
przedstawił informacje niezbędne do wydania koncesji.
Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz:
1. spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 pkt 1

-

5 ustawy

-

Prawo energetyczne,

a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej
prawidłowe wykonywanie działalności oraz ma możliwości techniczne gwarantujące
prawidłowe wykonywanie działalności,
2. nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie
znajduje się w stanie likwidacji.
Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą wobec niego okoliczności określone
w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne.
-

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie
z art. 37 ustawy Prawo energetyczne.
-

Należy przy tym podkreślić, że otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej nie jest równoznaczne ze spełnieniem warunków uprawniających do
skorzystania z mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii
elektrycznej, przewidzianych w ustawie

—

o odnawialnych źródłach energii. Warunki te

Prawo energetyczne oraz w ustawie

są bowiem definiowane w przepisach rangi

ustawowej oraz aktach wykonawczych, co zostało wskazane w warunku 2.1.2. niniejszej
koncesji, a ich spełnienie podlega każdorazowej weryfikacji dokonywanej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
W

toku

postępowania,

stosownie do

postanowień

art.

23

ust.

3

Prawa

energetycznego, zwrócono się do Zarządu Województwa Mazowieckiego o wydanie
opinii w przedmiotowej sprawie. Zarząd Województwa w terminie 14 dni od dnia
otrzymania pisma nie przedstawił opinii, co jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej
opinii.
.;....
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Okres ważności koncesji został ustalony do dnia 31 grudnia 2030 r., zgodnie z art. 36
ustawy

—

Prawo energetyczne.

W niniejszym postępowaniu strona nie wystąpiła z wnioskiem o potwierdzenie
„efektu zachęty” i nie załączyła do akt sprawy opisu techniczno-ekonomicznego,
o którym mowa w art. 43 ust. 9 ustawy

—

Prawo energetyczne dla źródła będącego

przedmiotem postępowania.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie
sądu ochrony konkurencji i konsumentów

-

za pośrednictwem Prezesa URE,

-

w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3
ustawy

-

Prawo energetyczne oraz art.

postępowania
Zachodniego

cywilnego).
Oddziału

Odwołanie

47946

pkt 1 i art. 47947

należy

Terenowego

wnieść

Urzędu

na

1 Kodeksu

adres

Regulacji

ŚrodkowoEnergetyki

z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 94 c, 90-550 Łódź.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Uzyskanie niniejszej koncesji nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych koncesji
i zezwoleń, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wykonywanie przez Koncesjonariusza działalności wymienionej w art. 32 ust. 1
ustawy

—

Prawo energetyczne, innej niż wytwarzanie energii elektrycznej, wymaga

uzyskania odrębnej koncesji.
5. Zmiana zakresu i warunków wykonywania działalności objętej niniejszą koncesją
może nastąpić po zmianie koncesji.
6. Organ koncesyjny uprawniony jest do cofnięcia koncesji lub zmiany jej zakresu
w przypadkach określonych w art. 41 ustawy

—

Prawo energetyczne i w art. 58

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.
poz 584 z pozn zm)
Prezes

URE

cofa

:
koncesję

albo

zmienia

jej

zakres

;

w przypadku,

gdy przedsiębiorca raząco nai usza warunki okresione w koncesji lub inne warunki
t
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-

wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami
prawa oraz w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie usunął stanu
faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji
lub

przepisanhi

z

regulującymi

(art. 41 ust. 3 ustawy

—

działalność

gospodarczą

objętą

koncesją

Prawo energetyczne w związku z art. 58 ust. 2 ustawy

o swobodzie działalności gospodarczej).
Prezes URE może również cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu
na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa
obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (art. 41 ust. 4 pkt 1
ustawy

—

Prawo energetyczne w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie

działalności

gospodarczej)

oraz

w przypadku

podziału

przedsiębiorstwa

energetycznego lub jego łączenia z innymi podmiotami (art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy

-

Prawo energetyczne).
7. Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną w instalacji
odnawialnego źródła energii o łącznej mocy instalacji odnawialnego źródła energii
nieprzekraczającej 5 MW jest zwolnione z opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1
ustawy

—

Prawo energetyczne, w zakresie wytwarzania energii w tej instalacji.
Prezes
Regulacji Energetyki
iżnienia
KTOR
Oddziału Terenowego

Wniosek o wydanie decyzji zwolniony jest
z opłaty skarbowej na podstawie art. 9e ust. 18
pkt 3 ustawy Prawo enejgtyczne
—

Otrzymuje
1. Pani Anp4Cucińska-Bar pełnomocnik
Przedsiębiorstwa Państwowego „PORTY LOTNICZE”
z siedzibą w Warszawie
—

Adres do korespondencji:
Etżanowski Cherka 8L Wąsowski Kancelaria Prawna
Spółka Komandytowa
ul. Kruczkowskiego 8
OO-380 Warszawa
2. a/a
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