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URZĄD GMII\|Y Z,AP OLICE

plac strażacki 5
98-161 Zapolice

Stosorvnie do pisma znak; OA.033.4,2014 z dnią 20 nraja 201Ą
loku,
Gnrina sięradz nie ivrros.i uwag na tęmat współpracy rniędzy grrrinami,
d,ViY_czac1'1-1i oPracowywania ,.Proj.ktu ułożęńaopianr]
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Agencj a Uzytkowania i Poszanowania
Energii Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 14

91-334Łódź

Nasz znak:

W

IT.DTK.70ż1.3.9.2014.W

odpowiędzi na pismo

z dńa

Data: 03 marca 2014 r.

11 lutego ż014 r. dotyczące opracowywania

na z\ęcenie Gminy Zapolice projektu założń do planu zaopatrzenia w ciepło energię
elektryczną

z Gminą
;i

surowców

i paliwa

gazowe uprzejmie informuję, że Miasto Zduńska Wola nie prowadzi

Zapolice wspólnych projektow

energetycznyc,tr^'

w zakresie

ę

efektywnego wykorzystania energii

,

,.,,

ffiaZłotnickiegol2tel.sekretariat438250201tel.centrala438250200
fax sekretariat 43 825

0Z02

www.zdunskawola.pl

ę-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl
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Gmina zduńska wola
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Ł**i, *n" 0 J. 03

98-220 Zduńska Wola ul. Zielona 30

201ł

śli,,in.:TItł ,,lOtł

telefon 43 823 41 20 fax 43 823 27 50
www.ugzw,com.pl e-mail : sekretariat@ugzw.com.pl

Agencja Uzytkowańia
i Poszanowania Energii Sp. z o. o.
ul. Kwidzyńska 14

91_334Łódź
W.Gk.702 1.02. 1 0.20 1 4.AS

dn.21.02.2014 r.

dotyczy: opracowania ,rZałożeń do planu zaopatrzenia

w cieplo, energię elektryczną

i paliwa gazowe dla Gminy Zapo|ice"

W odpowiedzi napismo

w

ciepło. energię eleletryczną

dotyczące opracowania,,,Założeń do

i

pahova

§-owe dla Gminy

planu zaopatrzenia

Zapo\icez inf,orinuję, że

w przypadku ciepła Gminy posiadają indywidualne systemy zasilania wobec powyzszego
dostawa ciepła odbyłva się niezaleznie. W zakresie zasilania w energię elektryc7ną i paliwa
gazowe, dostarczane za pośrednictwem infrastruktury technicznej, bilansu zapotrzebowń od

róźmych podmiotów dokonuje eksploatator danej sieci, wydając warunki techniczne na

przyłączenie,

Sprawę prowadzi: Anna Szymczak

Tę1;825 33 67
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Agencja Użytkowania
i Poszanowania Energii Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńsl<a t4
91,-334Łódź

RW.V.6730.46.2014

Data: 02.06.2014 r.

W odpowiedzi na pismo z dńa 11.02.2014 r. (data vpływu 12.02.2014 r.),
znak: Ldz. 36l20l4lAUiPE oraz wiadomośćelektroniczną z dnia 28.05.20t4 r.
(data wPływu 02.06.2014 r.) dotyczących opracowania ,,Zńożeft do plan zaopatrzeńa

w ciefo, energię elekĘczną i paliwa gźvowe Gminy Zapolice" informujemy, że Gmina
Sędziejowice nię przewiduje tworzenia wspólnych baz surowcowych wraz z zapqeczem,
jak również ńe widzi potrzeb wzajemnego rezerwowania mocy czy tworzenia nowych
wspólnych linii zasiĘ3cy9h pgza zadąniami określonymi w ,,Projekcie ząłs
dcl planu
_ż9śt
zaopatrzeńa w ciepło, energlę elektrycmą i paliwa gźLzowe Gminy Sędziejowice
2008-2025", któfy został przyjęty Uchwałą Nr )CflIVl48/09 Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 29 kwienria 2009

r.

Rolnictwa i Fozwoj

Otr4rmują
l.ala.

s1l{

URZĄD GMlNY BURZENlN
WPŁYNĘŁo
Łódź, dn.

AUIPE

0

lb

Burzenin, dnia 201 4-05-26

5. 06. ?0l{

/\0\\
Urząd Gminy Zapolice
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice

oRG.033,22.2014

Uząd Gminy Burzenin

informuje, że nie współpracuje i nie współpracował z Gminą

Zapolice w sprawach dotyczących gazu, ciepła, energii elektrycznej lub odnawialnych żródeł
energii.

s?ł |r
ul.Sieradzka1,98-260BurzeninITetefon:

43821 4095 lFaks: 43821 40 13|e-mail:ugbuzenin@home.pl Iwww.ugbuzenin.home.pl INlP: 827'1493303|REGON:
0005381 65
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R!K.7001 .1.2014.EC

^\
Ldz.38lZO14lAUiPE z dnia
planu
zaopatrzenia w ciepło,
11.02.2014 r. dotyczącego opracowania "Założeńdo
energię etektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zapolice", uprzejmie informuję,
zgodę na wspołpracę w ramach opracowania w/w projektu, ale tylko
aż wyiazam
-zasadzig
udzielania niezbędnych informacji w tym zakresie
na
bez ponoszenia kosźów ze strony Gminy Widawa.

W odpowiedzi na Państwa pismo znak:

\niit
Otrzymują:
1. Agencja Uzytkowania i Poszanowania Energii ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź
2. ala

Do wiadomości:
1. U.ząd Gmilr4ggqlgę_q!-Ę|ac Straż"cki 5,

Osoba od powiedzialna za udzielan ie informacji
Elżbieta Czapińska te|.436721034 wew. 43
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