
 

 

DECYZJA NR OWR.4210.4.2017.157.XV-B.MK 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 4 maja 2017 r. 

w sprawie zmiany XV taryfy dla ciepła Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1 i 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz.220 ze zmianami) oraz § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  

z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),  

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 22 marca 2017 r. 

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Legnicy 

zwanej w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem, 

postanawiam  

zmienić moją decyzję z dnia 29 grudnia 2016 r. nr OWR-4210-47/2016/157/XV-A/AŁ poprzez ustalenie  

w rozdziale IV: RODZAJE ORAZ WYSKOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT, pkt 1. Ceny i stawki 

opłat za ciepło, cen i stawek opłat netto dla odbiorców ciepła w Legnicy zgodnie z tabelą poniżej:  

"a)   odbiorcy ciepła w Legnicy 

Grupa taryfowa  B1 – Lg., C1 – Lg., C1_G – Lg., D1 – Lg. 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość cen i stawek opłat 

B1 – Lg. C1 – Lg. C1_G – Lg. D1 – Lg. 

Cena za zamówioną 

moc cieplną 

zł/MW/rok 66 795,08 

rata miesięczna 5 566,26 

Cena ciepła zł/GJ 25,75 

Cena nośnika ciepła zł/m3 7,17 

Stawka opłaty stałej za 

usługi przesyłowe 

zł/MW/rok 19 355,72 23 261,64 22 952,29 30 526,62 

rata miesięczna 1 612,98 1 938,47 1 912,69 2 543,89 

Stawka opłaty 

zmiennej za usługi 

przesyłowe 

zł/GJ 15,00 18,06 18,09 18,84 

" 
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Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy – 

Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 22 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie 

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 

29 grudnia 2016 r. nr OWR-4210-47/2016/157/XV-A/AŁ. 

Przedsiębiorstwo, jako podstawę zmiany taryfy wskazało spełnienie warunku określonego  

w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, 

poz. 1291), zgodnie z którym zmiana taryfy możliwa jest w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany 

warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Za istotną i nieprzewidzianą 

zmianę warunków wykonywania działalności gospodarczej Przedsiębiorstwo uznało wzrost kosztów paliwa 

(miału węgla). 

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. 

Zważywszy, iż w przedmiotowej sprawie zostały spełnione określone w powyższym przepisie przesłanki 

umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji. 

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 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie 

skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Radca Prezesa w Południowo-Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji 

Energetyki we Wrocławiu: 

A. Łukasiewicz 

Otrzymują: 

1) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

ul. Poznańska 48 

59-220 Legnica 

2) Wojewoda Dolnośląski 

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 i załącznika (Część I ust. 53 pkt 1) ustawy o opłacie 

skarbowej. - starszy specjalista Mirosław Kaczmarek 
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