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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR OGD-4210-46(13)/2011/612/VIII/BP

Gdańsk, dnia 25 października 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 24 czerwca 2011 r. Grupy Lotos SA z siedzibą w Gdańsku, zwanej w dalszej części decyzji „ Przedsiębiorstwem ”, 

postanawiam 

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

2)ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 listopada 2012 r. 

UZASADNIENIE 

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

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/1157/612/W/OGD/2007/KK z dnia 21 sierpnia 2007 r., 

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1131/612/W/OGD/2007/KK z dnia 21 sierpnia 2007 r., 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ósmej taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo. 

W trakcie postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „ Prezesem URE ”, wzywał 
Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. W toku postępowania Prezes URE na wniosek 
Przedsiębiorstwa przedłużył termin odpowiedzi do złożenia wyjasnień i przesłania dokumentów. Ostateczne dokumenty 
Przedsiębiorstwo przedłożyło w dniu 10 października 2011 r. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ ustawą – Prawo energetyczne ”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, 
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające 
koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało 
taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami 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), zwanego w dalszej części decyzji „ rozporządzeniem taryfowym ”. W taryfie nie ustalono stawek opłat 
za przyłączenie do sieci, wymaganych zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego, albowiem jak wskazało Przedsiebiorstwo 
działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła prowadzi z wykorzystaniem infrastruktury ciepłowniczej 
zlokalizowanej na zamkniętym obszarze przemysłowym. Innymi słowy działalność w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła organicza 
się tylko do miejsca, w którym Przedsiębiorstwo ma siedzibę, a ciepło dostrczane jest do wąskiego kręgu odbiorców prowadzących 
tamże inną działalność gospodarczą. Z uwagi na powyższe uwarunkowania nie jest planowane przyłączenie nowych odbiorców do sieci 
ciepłowniczej. Z drugiej strony w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej nie ma 
przeszkód, aby Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE o zmianę taryfy, w części dotyczącej ustalenia stawek opłat za przyłączenie. 

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze 
sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło 
w działalność koncesjonowaną . Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 
12 rozporządzenia taryfowego. Jednocześnie Przedsiębiorstwo uwzględniło przepis § 28 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. Na poziom 
cen i stawek opłat mają wpływ przede wszystkim koszty paliwa. 

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji. 

          

POUCZENIE 
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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 – 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. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na 
adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk. 

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja wraz z załącznikiem 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po 
upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

z up. Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki

DYREKTOR Północnego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji 

Energetyki z siedzibą w Gdańsku 

Mirosława Szatybełko - Połom

1)Grupa Lotos SA ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk na ręce Pełnomocnika Pana Jerzego Staszczuka 

2)Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80 - 810 Gdańsk 

3)a/a 

 
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł w dniu 26 maja 2011 r. 
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