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OKA-4210-16(4)/2010/271/VIII/CW/ZMD

INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 19 maja 2010 r.

o decyzji nr OKA-4210-16(3)/2010/271/VIII/CW/Zmd 

W dniu dzisiejszym została wydana decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4210-
16(3)/2010/271/VIII/CW/Zmd odmawiająca zmiany decyzji z dnia 3 kwietnia 2009r., Nr OKA-4210-
85(11)/2008/2009/271/VIII/CW w zakresie przedłużenia „terminu stosowania aktualnie obowiązującej taryfy dla 
ciepła” Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (zwanej dalej „Przedsiębiorstwem”). 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 3 kwietnia 2009r., Nr OKA-4210-85(11)/2008/2009/271/VIII/CW, Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki (zwany dalej „Prezesem URE”) zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, ustalając 
okres jej obowiązywania do dnia 30 kwietnia 2010r. W dniu 22 kwietnia 2010r. do Południowego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa 
o „przedłużenie terminu stosowania aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła (…) do czasu uzyskania nowej 
decyzji”. Przedsiębiorstwo w ww. wniosku informuje również, że „w dniu 30 marca 2010r. wystąpiliśmy 
z wnioskiem o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła”. 

Zgodnie z art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna (w tym przypadku 
decyzja Prezesa URE z dnia 3 kwietnia 2009 r., Nr OKA-4210-85(11)/2008/2009/271/VIII/CW), 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. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zmianie decyzji ostatecznej z dnia 3 kwietnia 2009 r. sprzeciwia się 
przepis szczególny, a mianowicie art. 47 ust. 2c ustawy – Prawo energetyczne, który stanowi „W przypadku upływu 
okresu, na jaki została ustalona taryfa, do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się taryfę dotychczasową, jeżeli: 
1) decyzja Prezesa URE nie została wydana albo 2) toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa URE.” 
Aktualnie przed Prezesem URE toczy się postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa 
z dnia 30 marca 2010 r. o zatwierdzenie kolejnej taryfy dla ciepła, jednocześnie do dnia wejścia w życie nowej taryfy 
Przedsiębiorstwo stosuje taryfę dotychczasową na podstawie art. 47 ust. 2c ustawy – Prawo energetyczne. Zatem 
rezultat oczekiwany przez Przedsiębiorstwo i wyrażony żądaniem zawartym we wniosku z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
o „przedłużenie okresu stosowania” taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją z dnia 3 kwietnia 2009 r. został 
osiągnięty z mocy samego prawa, dlatego też Prezes URE nie może dokonać zmiany tej decyzji w żądanym zakresie 
na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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