
Decyzja Nr OWR-4210-24/2009/564/VII-D/JJ 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 

z dnia 9 kwietnia 2009 r. 

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-

stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, 

poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 

181, poz. 1524) oraz art. 47 ust. 2, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r.Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 

poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 

790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 

3, poz. 11) i § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrze-

nia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym, 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2009 r. Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA z sie-

dzibą w Kędzierzynie - Koźlu posiadających statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 

530 544 497 zwanych w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem, postanawiam zatwierdzić 

zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 30 lipca 2008 r. nr OWR-

4210-19/2008/564/VII-A/CP i zmienioną decyzją z dnia 4 grudnia 2008 r. nr OWR-4210-

66/2008/564/VII-B/JJ, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.  

 

Uzasadnienie 

 

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy, Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowa-

dzące działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji cie-

pła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 30 lipca 2008 r. nr OWR-4210-19/2008/564/VII-A/CP, a następnie zmienio-

na decyzją z dnia 4 grudnia 2008 r. nr OWR-4210-66/2008/564/VII-B/CP. Okres obowiązy-

wania tej taryfy ustalono do dnia 30 września 2009 r.  

Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 31 marca 2009 r. w dniu 3 kwietnia 2009 r. zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. Wniosek 

o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo uzasadniło wzrostem kosztów pla-

nowanych działalności koncesjonowanej spowodowanych wzrostem cen paliwa technologicz-

nego (miału węgla kamiennego) i energii elektrycznej.  

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji do-

konano analizy i oceny skutków ekonomicznych zmiany cen paliwa technologicznego oraz 

ustalono, że zmiana ta stanowi istotną zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo 

działalności gospodarczej.  

Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 

ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.   

Zapisy § 27 ust. 1 cytowanego rozporządzenia stanowią, że w przypadku nieprzewidzianej, 

istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności go-

spodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w 

art. 47 ustawy Prawo energetyczne.  

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 przepi-

sy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes Strony - postanowiłem orzec, jak w roz-

strzygnięciu.  
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Pouczenie  

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodnio-

wym 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 cy-

wilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma pro-

cesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przyto-

czenie 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 cy-

wilnego).  

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu, 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, ni-

niejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 

zmianę taryfy nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opu-

blikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędy Regulacji Energetyki 

Dyrektor 

Południowo - Zachodniego 

Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga Gogolewska 

 

 

Załącznik 

do decyzji Prezesa URE 

nr OWR-4210-24/2009/564/VII-D/JJ 

         z dnia 9 kwietnia  2009 r. 

 

 

 

W taryfie dla ciepła Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu 

stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 30 lipca 2008 r. nr OWR-4210-

19/2008/564/VII-A/CP, zmienionej decyzją Prezesa URE z dnia 4 grudnia 2008 r. nr OWR-

4210-66/2008/564/VII-B/CP, wprowadza się zmianę: 

 

- w rozdziale 4. Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat, punkt 4.1 otrzymuje brzmienie:  

 

„4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło 

 

Grupa A1-1  

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość cen 

netto brutto* 

Cena za zamówioną moc  zł/MW/rok 55 015,12 67 118,45 

Cieplną rata miesięczna 4 584,59 5 593,20 

Cena ciepła zł/GJ 19,14 23,35 

Cena nośnika ciepła zł/m3 6,74 8,22 
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Grupa A1-2  

 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość cen i stawek opłat 

netto brutto* 

Cena za zamówioną moc  zł/MW/rok 55 015,12 67 118,45 

Cieplną rata miesięczna 4 584,59 5 593,20 

Cena ciepła zł/GJ 19,14 23,35 

Cena nośnika ciepła zł/m3 6,74 8,22 

Stawka opłaty stałej za usługi  zł/MW/rok 16 928,99 20 653,37 

Przesyłowe rata miesięczna 1 410,75 1 721,12 

Stawka opłaty zmiennej za 

usługi przesyłowe 
Zł/GJ 9,56 11,66 

 

 

Grupa A1-2 gr  

 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość cen i stawek opłat 

netto brutto* 

Cena za zamówioną moc  zł/MW/rok 55 015,12 67 118,45 

cieplną rata miesięczna 4 584,59 5 593,20 

Cena ciepła zł/GJ 19,14 23,35 

Cena nośnika ciepła zł/m3 6,74 8,22 

Stawka opłaty stałej za usługi  zł/MW/rok 18 266,49 22 285,12 

przesyłowe rata miesięczna 1 522,21 1 857,10 

Stawka opłaty zmiennej za 

usługi przesyłowe 
zł/GJ 10,63 12,97 

 

 

Grupa A3   

 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość cen i stawek opłat 

netto brutto* 

Cena za zamówioną moc  zł/MW/rok 45 340,38 55 315,26 

cieplną rata miesięczna 3 778,37 4 609,61 

Cena ciepła zł/GJ 16,75 20,44 

Cena nośnika ciepła zł/m3 3,71 4,53 

Stawka opłaty stałej za usługi  zł/MW/rok 12 246,62 14 940,88 

przesyłowe rata miesięczna 1 020,55 1 245,07 

Stawka opłaty zmiennej za 

usługi przesyłowe 
Zł/GJ 2,62 3,20 

 

Grupa A4  

 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość cen i stawek opłat 

netto brutto* 

Cena za zamówioną moc  zł/MW/rok 45 340,38 55 315,26 

cieplną rata miesięczna 3 778,37 4 609,61 
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Cena ciepła zł/GJ 16,75 20,44 

Cena nośnika ciepła zł/m3 3,71 4,53 

Stawka opłaty stałej za usługi  zł/MW/rok 9 654,57 11 778,58 

przesyłowe rata miesięczna 804,55 981,55 

Stawka opłaty zmiennej za 

usługi przesyłowe 
Zł/GJ 2,52 3,07 

 

Grupa A5  

 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość cen  

netto brutto* 

Cena za zamówioną moc  zł/MW/rok 55 690,22 67 942,07 

cieplną rata miesięczna 4 640,85 5 661,84 

Cena ciepła zł/GJ 16,91 20,63 

Cena nośnika ciepła zł/m3 3,71 4,53 

*Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.” 

 

Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie. 


