
 

 

 
 

DECYZJA 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Znak: OKR-4210-23(5)/2009/881/VIA/MG 

z dnia 26 marca 2009 r. 

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (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, z 2005 r. Nr 64, poz. 

565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz.1539) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 

ust. 1 i 2 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 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115 poz. 790, 

Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz.11), 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 5 marca 2009 r. znak Z - 5/72/2009 

Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Sanoku 

(zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”) 

uzupełnionego pismem z dnia 19 marca 2009 r. znak Z-5/79/2009, 

w sprawie zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła tego Przedsiębiorstwa, zatwierdzonej decyzją z dnia 9 grudnia 

2008 r. znak: OKR-4210-80(6)/2008/881/VI/WK, 

postanawiam 

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 9 grudnia 2008 r. znak: OKR-4210-80(6)/2008/881/VI/WK, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

(zwany dalej „Prezesem URE”) zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, z datą obowiązywania do 

dnia 30 września 2010 r. 

Pismem z dnia 5 marca 2009 r. znak Z-5/72/2009, Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę decyzji 

zatwierdzającej taryfę dla ciepła, polegającą na zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat. 

Uzasadnieniem podwyżek cen i stawek opłat jest wzrost ceny paliwa oraz cen energii elektrycznej w stosunku 

do wielkości stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w aktualnie obowiązującej taryfie. 

Powyższe stanowi okoliczność przewidzianą w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 

października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 

zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), tj. nieprzewidzianą, istotną zmianę warunków 

wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu 

lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone  

w powyższym przepisie, 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 pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 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 

części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego 
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, 

zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

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

zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia, od dnia jej 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

z upoważnienia 
Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
 
GŁÓWNY SPECJALISTA 
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z siedzibą w Krakowie 
 
Małgorzata Snowaczek – Zaremba 
 

 

 

 

Załącznik 

do decyzji Prezesa URE 

Znak: OKR-4210-23(5)/2009/881/VIA/MG 

z dnia 26 marca 2009 r. 

 

 

Zmiana taryfy dla ciepła 
 

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” S.A. 

stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2008 roku nr OKR-4210-

80(6)/2008/881/VI/WK. 

wprowadza się następujące zmiany: 

Część „4” taryfy otrzymuje brzmienie: 

„Część 4 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto i brutto. Ceny i stawki opłat brutto zawierają 

podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%. 

 

1. Ceny za zamówioną moc cieplną: 

 

Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW/rok] Miesięczna rata [zł/MW/miesiąc] 
Symbol grupy 

taryfowej Netto (bez podatku 
VAT) 

Brutto (z podatkiem VAT) 
Netto (bez podatku 

VAT) 
Brutto (z podatkiem 

VAT) 

W1, W2 49 606,82 60 520,32 4 133,90 5 043,36 

P 61 228,20 74 698,40 5 102,35 6 224,87 

 

 

2. Ceny ciepła: 

 

Cena ciepła (zł/GJ) Symbol grupy 
taryfowej Netto (bez podatku VAT) Brutto (z podatkiem VAT) 

W1, W2 34,15 41,67 



P 26,73 32,61 

 

 

3. Cena nośnika ciepła: 

 

Cena nośnika ciepła (zł/m 3) Symbol grupy 
taryfowej Netto (bez podatku VAT) Brutto (z podatkiem VAT) 

W1, W2, P 13,44 16,40 

 

4. Stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe 

4.1. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: 

 

Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe (zł/MW/rok) 

Miesięczna rata (zł/MW/miesiąc) 
Symbol grupy 

taryfowej Netto (bez podatku 
VAT) 

Brutto (z podatkiem 
VAT) 

Netto (bez podatku 
VAT) 

Brutto (z podatkiem 
VAT) 

W2 13 856,20 16 904,56 1 154,68 1 408,71 

P 16 562,11 20 205,77 1 380,18 1 683,82 

 

 

4.2. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe: 

 

Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe Netto (bez podatku VAT) 

Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe Brutto (z podatkiem 

VAT) 
Symbol grupy 

taryfowej 
zł/GJ zł/GJ 

W2 8,69 10,60 

P 16,30 19,89 

 

 

5. Stawki opłat za przyłączenie do sieci: 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, gdyż Przedsiębiorstwo energetyczne nie 

planuje przyłączenia nowych odbiorców.  

Jeśli wystąpi taka potrzeba Przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i 

wystąpi o jej zatwierdzenie. 

 

 

Z up. Zarządu 
DYREKTOR 
Zakładu Obsługi Energetycznej 
 
Stanisław Ryznar 
 
 

 


