
 

 

DECYZJA  

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OKR-4210-14(5)/2009/1155/VA/JP 

z dnia 12 lutego 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 oraz z 2005 r. Nr 64, 

poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)  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 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), 

 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 28 stycznia 2009 r., znak: OCE/49/2009 

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, 

 

Zakładów Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A.  

z siedzibą w Jaśle  

/zwanych w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”/ 

uzupełnionego pismem z dnia 6 lutego 2009 r., znak: OCE/60/2009, 

 

postanawiam 

 

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi 

załącznik do niniejszej decyzji. 

 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, 

posiadającego koncesje z dnia 26 października 1998 r.: nr WCC/409/1155/U/1/98/MJ (z późn. zm.) na wytwarzanie 

ciepła oraz nr PCC/429/1155/U/1/98/MJ (z późn. zm.) na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w dniu 2 lutego  2009 r. 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, ustalonej przez 

zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne zatwierdzonej decyzją Prezesa URE  z dnia 19 lutego 2008 r. Nr OKR-

4210-59(8)/2007/2008/1155/V/JP. 

W uzasadnieniu wniosku o zmianę aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła,  Przedsiębiorstwo energetyczne 

wskazało na istotną zmianę warunków prowadzenia działalności, w związku ze znacznym wzrostem kosztów zakupu 

węgla w porównaniu do kosztów, które stanowiły podstawę do kalkulacji cen i stawek opłat w obecnie 

obowiązującej taryfie. 

Wzrost kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa energetycznego niezależnych od tego Przedsiębiorstwa 

powoduje, że obowiązująca taryfa nie zapewnia pokrycia skutków ww. zmian w obecnych warunkach prowadzenia 

działalności ciepłowniczej. 

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki zaakceptował argumentację zawartą w uzasadnieniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo 

energetyczne. Zgodnie bowiem z § 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), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków prowadzenia przez 

Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w 

trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne. Zmiana cen i stawek opłat pozwoli Przedsiębiorstwu 

energetycznemu zahamować narastanie strat finansowych spowodowanych zmianą warunków prowadzenia 

działalności ciepłowniczej. Jednocześnie odbiorcy ciepła będą mieli zapewnioną ciągłość dostaw ciepła, gdyż zmiana 

dotychczasowych cen i stawek opłat zatwierdzonych niniejszą decyzją pozwoli Przedsiębiorstwu energetycznemu 

kontynuować bez strat prowadzenie działalności koncesjonowanej.  

Spełnione są zatem przesłanki określone w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z 

którym 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 organ wyższego stopnia, jeżeli 

przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 

słuszny interes strony. 

W tym stanie rzeczy 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 URE, 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 zmianę decyzji – w całości lub w 

części (art. 479 49 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Wschodniego 

Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków. 

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

taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane 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 Nowaczek-Zaremba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 

do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Nr OKR-4210-14(5)/2009/1155/VA/JP 

z dnia 12 lutego 2009 r. 

 

 

Zmiana taryfy dla ciepła 
 

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. w Jaśle, stanowiącej 

załącznik  do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR-4210-59(8)/2007/2008/1155/V/JP z dnia 19 luty 

2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 

Część 4 taryfy otrzymuje brzmienie: 

Część 4. 

Rodzaje oraz wysokości 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. Cena za zamówioną moc cieplną 

Grupa taryfowa zł / MW/ rok zł / MW/ m-c 

Cena netto Cena brutto Rata miesięczna 

netto 

Rata miesięczna 

brutto 

W 47 947,96 58 496,51 3 995,66 4 874,71 

P 57 612,38 70 287,10 4 801,03 5 857,26 

 

2. Cena ciepła 

Grupa taryfowa Cena netto Cena brutto 

zł/GJ zł/GJ 

W 28,38 34,62 

P 24,60 30,01 

 

3. Cena nośnika ciepła 

Grupa taryfowa Cena netto Cena brutto 

zł/m3 zł/m3 

W 16,89 20,61 

P 19,94 24,33 

 

4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

Grupa taryfowa zł / MW/ rok zł / MW/ m-c 

Stawka opłaty 

netto 

Stawka opłaty 

brutto 

Rata miesięczna 

netto 

Rata miesięczna 

brutto 

W 13 856,52 16 905,00 1 154,71 1 408,75 

P 14 201,52 17 325,85 1 183,46 1 443,82 

 

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 

Grupa taryfowa Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto 

zł/GJ zł/GJ 

W 8,16 9,96 

P 7,61 9,28 

 

6. Stawki opłat za przyłączenie do sieci 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ przedsiębiorstwo energetyczne nie planuje 

przyłączenia nowych odbiorców.  

Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo energetyczne, niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany w taryfie 

i wystąpi do Prezesa URE o jej zatwierdzenie. 

 

PROKURENT                                          Członek Zarządu 

DYREKTOR OPERACYJNY                        Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy 

 



Jerzy Jurkowski                                      Andrzej Cholewiak 


