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Wnioskiem z dnia 18 grudnia 2019 roku zwrócił się Pan za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o udostępnienie informacji w zakresie treści umowy na dostawy ciepła, 
jaką Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (dalej: EPEC) zawarło ze 
spółką Energa Kogeneracja Sp. z o.o. (dalej: EKo), jednocześnie wyłączając z zakresu 
wniosku fragmenty objęte tajemnicą handlową. 

Z uwagi, iż w ostatnim czasie EPEC nie zawarł nowej Umowy na dostawy ciepła z 
EKo, stąd pismem z dnia 23 grudnia 2019 roku EPEC wezwał Pana do uzupełnienia 
braków formalnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie 
sprecyzowanie żądania czy wniosek dotyczy wszystkich podpisanych przez strony 
dokumentów tj. umowa oraz aneksy czy też wybranych. W odpowiedzi sprecyzował Pan, 
iż wniosek dotyczy obowiązującej umowy na dostawy ciepła z EKo wraz z wszystkimi 
aneksami i załącznikami, ponownie wyłączając z zakresu wniosku fragmenty objęte 
tajemnicą handlową. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę, w załączeniu przekazujemy Umowę Sprzedaży 

Ciepła Nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001r., której tekst jednolity sporządzony został 
w dniu 1 lutego 2007 roku oraz 22 aneksy wraz z załącznikami. 
 
Osoby, które wytworzyły informację publiczną lub odpowiadają za jej treść: Edward Foryś, Jacek Migdalski, 

Andrzej Kuliński 

Osoby udostępniające informację publiczną: Prezes Zarządu – Andrzej Kuliński 

Imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji: Marcin 

Kieszkowski – adwokat, Marcin Siemienkiewicz – radca prawny. 
 

 
 Z poważaniem 
 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Umowa Sprzedaży Ciepła Nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001r. (tekst jednolity z dnia 1 lutego 2007 roku) 

2. Aneksy nr 1-22 

 

 

Otrzymują:  

1. Adresat 

2. DN a/a 
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