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PREZES AGENCJI RYNKU ROLNEGO
I WP.SUJE DO REJESTRU PRZEDSIEBIORSTW ENERGET'CZN'CH ZAJMUJAC'CH StE WyrwARzANtEMBIOGAZU ROLNICZEGO:

2. NADAJE WM, PRZEDSIEBIOR.SJWU 
IASTEPUJACY NUMER EWIDENCYJNY W REJESTRZE PRZEDSIqBIORSTWENERGETyczNycr zajr,rul4cvcr.r srq wirwahznr.riirvr irocazu RoLNrczEGo

DECYZJA Nr BGR/10/2012
o wpisie do rejestru przedsigbiorstw energetycznych
zajm ujqcyc h sig wytwarza n iem biogazu rotni"reio

Na podstawie art' 5 ust' 3- ̂ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwachcieklych (Dz' u. z 2006 r. Nr f69, poi. 'rts9, z p6En'. zm.) w-zwi4zku z art. 9p ust. 2 i3 ustawyz dnia 10 kwietnia '1997 r- - prawo energetyczne (Dz. u.. z 2006 i. H, as, p.ri szc, z p6zn. zm.r,po rozpatzeniu wniosku o wpis do rejestru ptzedsigbiorstw 
"n".g"iyt.i.y;f, 

-z-jmuiqcych 
sigwytwaeaniem biogazu rorniczego zro2onego w dniu 2+ rutego 2012 ,. ;;r;. fi;"iebiorstwo AlterPower Sp. z o.o.

Allter Power Sp. z o.o.
NIP: 526-27-94-883
REGON: 015848419
ul. Chalubihskiego 8
00-613 Warszawa

3. OKRESLA NASTEPUJACY ZAKRES WPISU:
Miejsce wykonywania dziararnosci gospodarczei (urica, nr, kod pocztowy, miejscowo66, wojew6dztwo)
Melno
86-330 Melno
woj. kujawsko-pomorskie

Zakres i rodzaj wykonywanej dzialalnosci gospodarczej

Wytwazanie energii elektrycznej z biogazu rolniczego w ukladzie kogeneracyjnym
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Rodzaj instalacii do w)ftwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego

Fermentacja termofilowa

Silnik jednopaliwowy (gazowy)

Roczna wydajn056 instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego 6 200 000 (m3 / rok)

4. STWIERDZA, ZE WPIS w/W PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYCZNEGO UPOWAZNIA DO PROWADZENIA
DZIATALNOSCI GOSPODARCZEJ W ZAiRESIE WSKAZANYM W PKT 3 NINIEJSZEJ DECYZJI OD DNIA JEJ
WYDANIA.

UZASADNIEN IE

W dniu 24 lutego 2012 r. do Agencji Rynku Rolnego (ARR) wplynqi wniosek przedsigbiorstwa

Allter Power Sp. z o.o. (zwanego dalej ,,Sp6lkq") o wpis do rejestru pzedsigbiorstw energetycznych

zajmujqcych sig wytwarzaniem biogazu rolnbzego, prowadzonego przez Prezesa ARR zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z pozn. zm.). Sp6lka zglosila zamiar wykonylvania dzialalnosci gospodarczej w zakresie

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w ukladzie kogeneracyjnym w miejscowosci

Melno.

Zgodnie z art. 9p ust. 3 ww. ustawy do przedsiebiorstw energetycznych wykonujqcych
przedmiotowq dzialalnoSc stosuje sie odpowiednio pzepisy art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2'8,

art. 6-8 oraz art. I ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach cieklych
(Dz.U.z 2006 r. Nr 169, poz. 1199,2po2n. zm.), zwanej dalej ustawq.

Majqc na uwadze bzmienie ww. pzepisu Sp6lka do wniosku dol4czyla oswiadczenie, o kt6rym

mowa w art. 5 ust. 5 ustawy.

Na podstawie zlozonego oswiadczenia organ rejestrowy stwierdza, i2 Spolka spelnia wszystkie

warunki stawiane podmiotom ubiegajqcym sie o wpis do rejestru pzedsiQbiorstw energetycznych

zajmujqcych sie wytwarzaniem biogazu rolniczego, wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy,

tj. posiada tytut prawny do obiekt6w budowlanych, w kt6rych bgdzie wykonywana dzialalnos6

gospodarcza oraz dysponuje odpowiednimi utzqdzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi

spelniajEcymi wymagania okreslone w szczeg6lnosci w pzepisach o ochronie pzeciwpozarowej,

sanitarnych io ochronie Srodowiska, umozliwiajqcymi prawidtowe wykonywanie dzialalno6ci
gospodarczej.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy, organ rejestrovvy, w drodze decyzji administracyjnej, dokonuje

Zainstalowana moc ukladu Roczna wydajn056 instalacji do wytwarzania

elektryczna
(MW")

cieplna
(MWO

energii elektrycznei
(MWhu i rok)

ciepla
(MWhr / rok)

1,600 1,800 12 800 14 400
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POUCZENIE

Od n_iniejszei decyzji stuiy stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
za po6rednictwem Prezesa ARR, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Warszawa, dn.18 tutego 2O1z r.

Zwolniono od oplaty skarbowej na podstawie art. 9e ust. 18
pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 t. Nr 89, poz. 625, z p62n. zm.).
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