
 

INFORMACJA 
Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki 

o decyzji Nr OSZ-4210-88(4)/2009/506/VI/AB 
z dnia 13 stycznia 2009 r. 

 Informuje się, iŜ w dniu 13 stycznia 2009 r. została wydana decyzja zatwierdzająca zmianę 
taryfy dla ciepła, ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w 
Sławnie o następującej treści: 

DECYZJA 
Nr OSZ-4210-88(4)/2009/506/VI/AB 

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) oraz w związku z art. 30 
ust. 1, art. 45 i art. 47 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 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, 
poz. 1505) po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Sławnie, zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”, 
zawartego w piśmie znak: 791/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, 
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2008 r. Nr OSZ - 4210 
- 34 (6) / 2008 / 506 / VI / JC / AB, postanawiam zatwierdzić zmianę taryfy dla ciepła poprzez zmianę 
cen i stawek opłat w grupach taryfowych A i C, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, w dniu 12 sierpnia 2008 r. na wytwarzanie ciepła 
Nr WCC / 506 / W / OSZ / 2008 / ŁB oraz na przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła Nr PCC / 506 / W / 
OSZ / 2008 / ŁB, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 12 
sierpnia 2008 r. Nr OSZ - 4210 - 34 (6) / 2008 / 506 / VI / JC / AB. 

W dniu 22 grudnia 2008 r. Przedsiębiorstwo energetyczne złoŜyło wniosek znak: 791/2008 z dnia 19 
grudnia 2007 r. (uzupełniony pismem znak: 8/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r.) o zmianę zatwierdzonej 
taryfy dla ciepła, polegającą na zmianie cen i stawek opłat w grupach taryfowych A i C. PodwyŜki 
zostały uzasadnione wyŜszymi kosztami zakupu miału węgla kamiennego oraz gazu ziemnego od 
dostawców tych paliw w stosunku do kosztów ich pozyskania uwzględnionych w kosztach, 
stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w obecnie obowiązującej taryfie dla ciepła. 
Wzrost kosztów pozyskania paliw, zuŜywanych do produkcji ciepła, 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) - umoŜliwiającą zmianę zatwierdzonej przedsiębiorstwu 
energetycznemu taryfy dla ciepła. 

Przedsiębiorstwo energetyczne składając wniosek o częściową zmianę taryfy dla ciepła skorzystało z 
przewidzianej w art. 155 Kpa moŜliwości wzruszenia decyzji ostatecznej. Zgodnie z tym przepisem 
decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, moŜe być w kaŜdym czasie, za jej zgodą 
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeŜeli nie sprzeciwia się temu przepis 
szczególny oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

W niniejszej sprawie wystąpiły wszystkie wymienione powyŜej przesłanki umoŜliwiające zmianę 
decyzji,  
zatwierdzającej taryfę dla ciepła. 



 

Mając powyŜsze na względzie uznałem, Ŝe zatwierdzenie wnioskowanych zmian jest zasadne. 

W tym stanie rzeczy naleŜało orzec, jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu 
Okręgowego 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 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 zaskarŜonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie 
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo 
o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie 
naleŜy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Szczecinie - ul. śubrów 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 
energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa 
energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne 
wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie później niŜ do 45 
dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Z upowa Ŝnienia 
Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki 

 
DYREKTOR 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU 
TERENOWEGO 

Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE 
 

Witold K ępa 

Załącznik do informacji Prezesa URE 
o decyzji Nr OSZ-4210-88(4)/2009/506/VI/AB 

z dnia 13 stycznia 2009 r. (poz. 183) 

Zmiana Taryfy dla ciepła 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. 

76-100 SŁAWNO UL. RAPACKIEGO 19A 
Sławno, stycze ń 2009 r. 

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 
Sławnie, stanowiącej załącznik do Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 
2008 r. Nr OSZ-4210-34(6)/2008/506/VI/JC/AB, wprowadza się następującą zmianę: 

 

W części IV w pkt 1 i 3 w miejsce dotychczasowych cen i stawek opłat dla Grup A i C wprowadza się 
następujące ceny i stawki opłat: 

1. Grupa taryfowa A 

  jednostka  ceny i stawki opłat  



 

L.p.  wyszczególnienie  miary  Netto  brutto*  
 

1. 
 
cena za zamówioną moc cieplną 

    zł/MW/rok 29 003,50 35 384,26 
rata-zł/MW/m-c 2 416,96 2 948,69 

2. cena ciepła zł/GJ 39,46 48,14 
3. cena nośnika ciepła zł/m3 12,35 15,07 

 
4. 

stawka opłaty stałej za usługi  
przesyłowe 

zł/MW/rok 8 350,61 10 187,74 
rata-zł/MW/m-c 695,88 848,98 

 
5. 

stawka opłaty zmiennej za usługi  
przesyłowe 

zł/GJ 13,78 16,81 

*) uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. 

3. Grupa taryfowa C 

 
L.p. 

 
wyszczególnienie 

jednostka  
miary 

stawki opłat  

Netto  brutto*  
1. 
 

stawka opłaty miesięcznej za  
zamówioną moc cieplną 

zł/MW 4 168,98 5 086,16 

2. stawka opłaty za ciepło zł/GJ 55,22 67,37 
*) uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. 

Pozostała treść taryfy pozostaje bez zmian. 

 


