
DECYZJA NR OWR.4210.20.2017.373.XV-B.MR
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1257) w związku art. 47 ust. 2 oraz z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 220 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

przedsiębiorcy

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

z siedzibą w Oleśnicy

posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 911-000-49-37

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej moją 
decyzją z dnia 9 grudnia 2016 r. nr OWR-4210-41/2016/373/XV-A/MR, która to zmiana stanowi załącznik 

do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działalność 
koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która 
została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dnia 9 grudnia 2016 r. nr OWR-4210-
41/2016/373/XV-A/MR. Okres obowiązywania tej taryfy ustalono do dnia 31 grudnia 2017 r.W dniu 
1 czerwca 2017 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła polegającej na zmianie cen i stawek opłat. Rozpatrując przedmiotowy 
wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie
z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą 
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy 
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny 
lub słuszny interes strony. Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji 
administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, a zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się 
przepisy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes Strony - postanowiłem orzec, jak 
w rozstrzygnięciu.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 3601



POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 
1 Kodeksu postępowania cywilnego). 

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 o zmianę decyzji w całości lub 
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 
50-032 Wrocław. 

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki z siedzibą we Wrocławiu:

M. Gawlik

1) Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica

2) Wojewoda Dolnośląski.
Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 
Nr 225, poz. 1635, ze zm.) w zw. z treścią zał. do tej ustawy – cz. I pkt 53 ppkt 1) - Specjalista Michał Ruchlewicz
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Załącznik do decyzji 

nr OWR.4210.20.2017.373.XV-B.MR 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

            z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

 

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Miejską Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. w Oleśnicy stanowiącej 

załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-41/2016/373/XV-A/MR z dnia  

9 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

- punkt 4. otrzymuje brzmienie: 

 

 

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

 

4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło 

GRUPA   A 

  
   

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość cen 

i stawek opłat 

Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 71 685,48 

 
rata miesięczna 5 973,79 

Cena ciepła zł/GJ 29,84 

Cena nośnika ciepła zł/m3 23,68 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 41 724,84 

 
rata miesięczna 3 447,07 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 17,32 

    

 

GRUPA   Az 

     
Wyszczególnienie Jednostki 

Wysokość cen 

i stawek opłat 

Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 71 685,48 

 
rata miesięczna 5 973,79 

Cena ciepła zł/GJ 29,84 

Cena nośnika ciepła zł/m3 23,68 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 51 425,52 

 
rata miesięczna 4 285,46 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 15,83 
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GRUPA    B 

   
Wyszczególnienie Jednostki 

Wysokość cen 

i stawek opłat 

Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 71 685,48 

 
rata miesięczna 5 973,79 

Cena ciepła zł/GJ 29,84 

Cena nośnika ciepła zł/m3 23,68 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 25 275,72 

 
rata miesięczna 2 106,31 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 9,44 

 

 

Ustalone wyżej ceny i stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do 

nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 
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