
DECYZJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR OSZ-4210-13(8)/2009/1286/XI/JC 

 

z dnia 4 czerwca 2009r. 

 
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905,  
z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586) oraz na pod-
stawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  
z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, 
Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008r. Nr 229, poz. 1539) po rozpatrzeniu wniosku z dnia  
3 kwietnia 2009r. Elektrociepłowni „Zielona Góra” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze posiada-
jącej: 

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000040284; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 929-000-69-02 

zwanej w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem energetycznym: 

postanawiam 

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik 
do niniejszej decyzji; 

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na okres do 30 czerwca 2010r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa ener-
getycznego, posiadającego koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego 
dalej Prezesem URE w dniu 28 października 1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/303/1286/U/OT 
-5/98/JK (zmienioną decyzjami: z dnia 31 grudnia 2002r. Nr WCC/303A/1286/W/OSz/2002/CK, z dnia  
31 grudnia 2003r. Nr WCC/303B/1286/W/OSZ/2003/BS, z dnia 4 sierpnia 2004r. Nr WCC/303C/1286/W/ 
OSZ/2004/BS, z dnia 24 maja 2005r. Nr WCC/303D/1286/W/OSZ/2005/CK oraz z dnia 2 czerwca 2009r.  
Nr WCC/303E/1286/W/OSZ/2009/AB) oraz w dniu 31 grudnia 2002r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła 
Nr PCC/1049/4160/W/OSZ/2002/CK (zmienioną decyzjami: z dnia 25 kwietnia 2003r. Nr PCC/1049-A/4160/ 
W/OSZ/2003/BK, z dnia 10 grudnia 2004r. Nr PCC/1049B/4160/W/OSZ/2004/WK, z dnia 2 sierpnia 2006r. 
Nr PCC/1049C/4160/OSZ/W/2006/WK oraz z dnia 2 czerwca 2009r. Nr PCC/1049D/4160/W/OSZ/2009/AB), 
w dniu 6 kwietnia 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia tary-
fy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa 
URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek i korekt pismami: z dnia  
17 kwietnia 2009r., 14 maja 2009r. oraz 2 czerwca 2009r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego 
oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 5 maja 2009r., 26 maja 
2009r. oraz 4 czerwca 2009r. Dodatkowo w dniu 12 maja 2009r. w siedzibie Oddziału Terenowego w Szcze-
cinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa energetycznego w celu omówienia za-
gadnień dotyczących założeń przyjętych do taryfy. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon-
cesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 
oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. 

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że 
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5 
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji rozporządzeniem taryfowym.  

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasad-
nionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. 
Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie 



 

porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania tary-
fy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy. 

Z uwagi jednak na znaczny wzrost i wysoki poziom średniej wskaźnikowej ceny ciepła, mając na uwadze 
ochronę interesów odbiorców przez nieuzasadnionym wzrostem i poziomem cen ciepła, Prezes URE 
ustalił współczynnik korekcyjny Xw, określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania 
Przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania działalności gospodarczej w za-
kresie wytwarzania ciepła w wysokości 95,03% oraz wezwał Przedsiębiorstwo energetyczne do dosto-
sowania taryfy do wysokości tego współczynnika. Przedsiębiorstwo energetyczne dokonało zmian w tary-
fie zgodnie z ustalonym współczynnikiem korekcyjnym. 

Okres obowiązywania taryfy, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, został ustalony do 
dnia 30 czerwca 2010r., co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek 
opłat po upływie terminu ich stosowania. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgo-
wego 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 
1997r. - 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 zmia-
nę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

      Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regu-
lacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71 - 617 Szczecin. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetycz-
ne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowa-
dza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor 
Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego 

z siedzibą w Szczecinie 
Witold Kępa 

 

 

 

 


