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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/15 
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. 

 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW, ZASTRZEŻEŃ I UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU „AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA BYDGOSZCZY W CIEPŁO, 

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DO 2025 ROKU”. 

 
 
Zgłoszenie uwag: 
D-Energia sp. z o.o., Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno - pismo z dnia 19.11.2014 r. znak: L.dz. D-E/688/2014  – 
zgłoszono 5 wniosków o zmianę lub uzupełnienie niektórych zapisów w tekście projektu „Aktualizacji założeń do 
planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku”. Przedłożone 
wnioski w żadnym stopniu nie wpływają na zawartość merytoryczną  „Założeń…” będących przedmiotem 
uchwały stanowiąc jedynie uzupełnienie danych w przedmiotowym dokumencie. 

 
Sposób rozpatrzenia wniosków: 
 

Wniosek Treść wniosku Sposób rozpatrzenia / uzasadnienie 

1. Str.  78 Tabela 21  
 poz. 2 jest  „EC Bydgoszcz II-Zachem II ”  
powinno być  „EC Bydgoszcz II-Zachem II tor 1”  
poz. 3 jest „EC Bydgoszcz II-Zachem tor 1”  
powinno być „EC Bydgoszcz II-Zachem I tor 2”  
poz. 4 jest „EC Bydgoszcz II-Zachem tor 2” 
powinno być „EC Bydgoszcz II-Zachem I tor 3”  
poz. 8 jest „Jasiniec -Zachem”  
powinno być „Jasiniec –Zachem I”  

Uwzględniono  
Zapis ma charakter technicznego uzupełnienia 
brakujących danych. Związany jest z pojawieniem 
się nowego OSD na terenie Bydgoszczy. Nie 
wpływa na merytoryczną zawartość opracowania. 

2. Str. 79 
Jest:    
„Stacje GPZ Zachem 1 i GPZ Zachem 2 są 
własnością odbiorców energii elektrycznej. Nie są 
jednak eksploatowane ze względu na to, że dawny 
Zachem (Infrastruktura Kapuściska) został 
postawiony w stan upadłości.”  
Powinno być:  
Stacje GPZ Zachem 1 i GPZ Zachem 2 są 
własnością Spółki D-Energia Sp. z o.o., która jest 
operatorem systemu dystrybucyjnego na terenie 
byłych Zakładów Chemicznych Zachem S.A. 
(obecnie Infrastruktura Kapuściska S.A. w upadłości 
likwidacyjnej) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Uwzględniono  
Zapis ma charakter technicznego uzupełnienia 
brakujących danych. Związany jest z pojawieniem 
się nowego OSD na terenie Bydgoszczy. Nie 
wpływa na merytoryczną zawartość opracowania. 

3. Str. 80 
Jest    
„GPZ Zachem 1 (ZA1) jest napowietrzną stacją 
elektroenergetyczną wyposażoną w 2 transformatory 
o mocy znamionowej 63 MVA każdy.   
 GPZ Zachem 2 (ZA2) jest stacją 
elektroenergetyczną wyposażoną w transformator o 
mocy znamionowej 16 MVA. „  
Powinno być  
GPZ Zachem 1 (ZA1) jest napowietrzną stacją 
elektroenergetyczną wyposażoną w 2 transformatory 
o mocy znamionowej 63 MVA każdy zasilającą 
obszar dawnych Zakładów Chemicznych Zachem 
(obecnie Infrastruktura Kapuściska S.A. w upadłości 
likwidacyjnej) oraz terenów w bezpośrednim 
sąsiedztwie.   

Uwzględniono  
Zapis ma charakter technicznego uzupełnienia 
brakujących danych. Związany jest z pojawieniem 
się nowego OSD na terenie Bydgoszczy. Nie 
wpływa na merytoryczną zawartość opracowania. 
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 GPZ Zachem 2 (ZA2) jest stacją 
elektroenergetyczną wyposażoną w transformator o 
mocy znamionowej 16 MVA, zasila obszar dawnych 
Zakładów Chemicznych Zachem (obecnie 
Infrastruktura Kapuściska S.A. w upadłości 
likwidacyjnej) oraz terenów w bezpośrednim 
sąsiedztwie.   
 

4. Str. 82 
Pkt. „4.2.1.2. Przedsiębiorstwa energetyczne 
zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej” do 
uzupełnienia o informacje dotyczące Spółki D-
Energia Sp. z o.o.  
 

Uwzględniono  
Zapis ma charakter technicznego uzupełnienia 
brakujących danych. Związany jest z pojawieniem 
się nowego OSD na terenie Bydgoszczy. Nie 
wpływa na merytoryczną zawartość opracowania. 

5. Str. 86 
Pkt. „4.2.3. Przedsiębiorstwa energetyczne 
zajmujące się obrotem energią elektryczną” do 
uzupełnienia o informacje dotyczące spółki D-
Energia Sp. z o.o.  
 

Uwzględniono  
Zapis ma charakter technicznego uzupełnienia 
brakujących danych. Związany jest z pojawieniem 
się nowego OSD na terenie Bydgoszczy. Nie 
wpływa na merytoryczną zawartość opracowania. 

 
 


