
 

DECYZJA 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks post ępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
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, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195,
poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676) w związku art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 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, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316
i Nr 215, poz. 1664) 

po rozpatrzeniu wniosku 

zawartego w piśmie z dnia 22 grudnia 2009 r. przedsiębiorstwa energetycznego:

Mi ejs k i e  Prz eds i ęb i o r s tw o   E n e r g e t y k i   C i e p l n e j   S p ółka   z   ogran i czoną
odpowiedzialnością z siedzibą  w Tarnowskich Górach (zwanego w dalszej części decyzji

„Przedsi ębiorstwem ”)  

postanawiam 

zmieni ć  moją  decyzję  z  dn ia  16  paźdz i e rn i ka  2009  r.,  nr  OKA -4210-63

(14)/2009/345/VIII/MM zatwierdzającą  Przedsi ębiorstwu taryfę  dla ciepła, poprzez

zatwierdzenie ustalonej przez Przedsi ębiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej

decyzji zmiany taryfy dla ciepła. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Decyzją z dnia 16 października 2009 r., nr OKA -4210-63(14)/2009/345/VIII/MM,

Prezes Urz ędu Regulacji Energetyki zatwierdzi ł  ustaloną przez Przedsi ębiorstwo taryfę
dla ciepła na okres do dnia 30 listopada 2010 r.  

Pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. Przedsiębiorstwo wyst ąpiło z wnioskiem
o zatwierdzenie zmiany powyższej taryfy poprzez uwzględnienie nowej grupy

taryfowej oraz ustalonych dla niej stawek opłat.  

Z łożenie wniosku o dokonanie zmiany taryfy dla ciepła Przedsi ębiorstwo

uzasadni ło zmian ą  warunków prowadzenia działalności gospodarczej, wynikających

z wydzierżawienia od innego podmiotu „systemu ciep łowniczego w Wodzisławiu ”.  

Konsekwencj ą  powy ższego jest konieczno ść  dokonania zmiany taryfy dla ciepła
poprzez utworzenie nowej grupy taryfowej oraz ustalenie dla niej stawek opłat.  

Zgodnie z treścią  art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja

ostateczna (w tym przypadku decyzja z dnia z dnia 16 października 2009 r., nr OKA -

4210-63(14)/2009/345/VIII/MM), na mocy której strona nabyła prawo, może  by ć
w każdym czasie za zgod ą  strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji

publicznej, który ją wyda ł, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiaj ą  się  uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes
społeczny lub słuszny interes strony.  

W niniejszej sprawie zosta ły  s p e łnione przes łanki okre ślone w powyższym

przepisie, umo żliwiające zmian ę decyzji wobec tego orzeczono, jak w sentencji.  

 

POUCZENIE 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

 

 

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy
o opłacie skarbowej w związku z treścią  załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt
1).  

  

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OKA -4210-88

(4)/2009/2010/345/VIII/MM/Zmd  

 

 

Katowice, dnia 29 stycznia 2010 r.

1) Od niniejszej decyzji przys ługuje odwo łanie do Sądu Okr ęgowego w Warszawie –
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dor ęczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo

energetyczne oraz art. 47946  pk t  1   i   a r t .  47947 §1 Kodeksu postępowania

cywilnego). 

2) Odwo łanie od decyzji powinno czyni ć zadość wymaganiom przepisanym dla pisma

procesowego oraz zawiera ć oznaczenie zaskar żonej decyzji i wartości przedmiotu

sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także zawiera ć  wniosek o uchylenie albo o zmianę  decyzji – w całości lub części

(art. 47949  Kodeksu post ępowania cywilnego). Odwołanie należy przes łać na adres

Południowego Oddzia łu Terenowego Urz ędu Regulacji Energetyki – ul. Owocowa

6a, 40-158 Katowice. 

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 wraz z niniejsz ą decyzją zostaną skierowane do

ogło s zen i a  w  Dz i enn iku  U r zęd ow ym  Wo j ew ó d z t w a  Śląs k i e g o  o r a z

Świ ętokrzyskiego. 

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsi ębiorstwo

energetyczne wprowadza zmian ę  taryfy do stosowania nie wcze śniej niż  po

upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 

5) Mając na uwadze uiszczenie przez Przedsi ębiorstwo op łaty skarbowej w niniejszej
sprawie informuj ę, że o jej zwrocie traktuje art. 9 i 10 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) 

Z upowa żnienia Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki

1) Miejskie Przedsi ębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul Zagórska 173 

42-600 Tarnowskie Góry 

2) Śląski Urz ąd Wojewódzki – do publikacji

3) Świ ętokrzyski Urz ąd Wojewódzki – do publikacji

Za łącznik do Decyzji Nr 

OKA -4210-88

(4)/2009/2010/345/VIII/MM/Zmd

Prezesa Urz ędu Regulacji 

Energetyki  

z dnia 29 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Zmiana taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. 
o. z siedzibą w Tarnowskich Górach 
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publicznej, który ją wyda ł, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiaj ą  się  uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes
społeczny lub słuszny interes strony.  

W niniejszej sprawie zosta ły  s p e łnione przes łanki okre ślone w powyższym

przepisie, umo żliwiające zmian ę decyzji wobec tego orzeczono, jak w sentencji.  

 

POUCZENIE 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

 

 

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy
o opłacie skarbowej w związku z treścią  załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt
1).  

  

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OKA -4210-88

(4)/2009/2010/345/VIII/MM/Zmd  

 

 

Katowice, dnia 29 stycznia 2010 r.

1) Od niniejszej decyzji przys ługuje odwo łanie do Sądu Okr ęgowego w Warszawie –
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dor ęczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo

energetyczne oraz art. 47946  pk t  1   i   a r t .  47947 §1 Kodeksu postępowania

cywilnego). 

2) Odwo łanie od decyzji powinno czyni ć zadość wymaganiom przepisanym dla pisma

procesowego oraz zawiera ć oznaczenie zaskar żonej decyzji i wartości przedmiotu

sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także zawiera ć  wniosek o uchylenie albo o zmianę  decyzji – w całości lub części

(art. 47949  Kodeksu post ępowania cywilnego). Odwołanie należy przes łać na adres

Południowego Oddzia łu Terenowego Urz ędu Regulacji Energetyki – ul. Owocowa

6a, 40-158 Katowice. 

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 wraz z niniejsz ą decyzją zostaną skierowane do

ogło s zen i a  w  Dz i enn iku  U r zęd ow ym  Wo j ew ó d z t w a  Śląs k i e g o  o r a z

Świ ętokrzyskiego. 

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsi ębiorstwo

energetyczne wprowadza zmian ę  taryfy do stosowania nie wcze śniej niż  po

upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 

5) Mając na uwadze uiszczenie przez Przedsi ębiorstwo op łaty skarbowej w niniejszej
sprawie informuj ę, że o jej zwrocie traktuje art. 9 i 10 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) 

Z upowa żnienia Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki

1) Miejskie Przedsi ębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul Zagórska 173 

42-600 Tarnowskie Góry 

2) Śląski Urz ąd Wojewódzki – do publikacji

3) Świ ętokrzyski Urz ąd Wojewódzki – do publikacji

Za łącznik do Decyzji Nr 

OKA -4210-88

(4)/2009/2010/345/VIII/MM/Zmd

Prezesa Urz ędu Regulacji 

Energetyki  

z dnia 29 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Zmiana taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. 
o. z siedzibą w Tarnowskich Górach 
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DECYZJA 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks post ępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
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, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195,
poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676) w związku art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 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, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316
i Nr 215, poz. 1664) 

po rozpatrzeniu wniosku 

zawartego w piśmie z dnia 22 grudnia 2009 r. przedsiębiorstwa energetycznego:

Mi ejs k i e  Prz eds i ęb i o r s tw o   E n e r g e t y k i   C i e p l n e j   S p ółka   z   ogran i czoną
odpowiedzialnością z siedzibą  w Tarnowskich Górach (zwanego w dalszej części decyzji

„Przedsi ębiorstwem ”)  

postanawiam 

zmieni ć  moją  decyzję  z  dn ia  16  paźdz i e rn i ka  2009  r.,  nr  OKA -4210-63

(14)/2009/345/VIII/MM zatwierdzającą  Przedsi ębiorstwu taryfę  dla ciepła, poprzez

zatwierdzenie ustalonej przez Przedsi ębiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej

decyzji zmiany taryfy dla ciepła. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Decyzją z dnia 16 października 2009 r., nr OKA -4210-63(14)/2009/345/VIII/MM,

Prezes Urz ędu Regulacji Energetyki zatwierdzi ł  ustaloną przez Przedsi ębiorstwo taryfę
dla ciepła na okres do dnia 30 listopada 2010 r.  

Pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. Przedsiębiorstwo wyst ąpiło z wnioskiem
o zatwierdzenie zmiany powyższej taryfy poprzez uwzględnienie nowej grupy

taryfowej oraz ustalonych dla niej stawek opłat.  

Z łożenie wniosku o dokonanie zmiany taryfy dla ciepła Przedsi ębiorstwo

uzasadni ło zmian ą  warunków prowadzenia działalności gospodarczej, wynikających

z wydzierżawienia od innego podmiotu „systemu ciep łowniczego w Wodzisławiu ”.  

Konsekwencj ą  powy ższego jest konieczno ść  dokonania zmiany taryfy dla ciepła
poprzez utworzenie nowej grupy taryfowej oraz ustalenie dla niej stawek opłat.  

Zgodnie z treścią  art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja

ostateczna (w tym przypadku decyzja z dnia z dnia 16 października 2009 r., nr OKA -

4210-63(14)/2009/345/VIII/MM), na mocy której strona nabyła prawo, może  by ć
w każdym czasie za zgod ą  strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji

publicznej, który ją wyda ł, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiaj ą  się  uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes
społeczny lub słuszny interes strony.  

W niniejszej sprawie zosta ły  s p e łnione przes łanki okre ślone w powyższym

przepisie, umo żliwiające zmian ę decyzji wobec tego orzeczono, jak w sentencji.  

 

POUCZENIE 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

 

 

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy
o opłacie skarbowej w związku z treścią  załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt
1).  

  

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OKA -4210-88

(4)/2009/2010/345/VIII/MM/Zmd  

 

 

Katowice, dnia 29 stycznia 2010 r.

1) Od niniejszej decyzji przys ługuje odwo łanie do Sądu Okr ęgowego w Warszawie –
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dor ęczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo

energetyczne oraz art. 47946  pk t  1   i   a r t .  47947 §1 Kodeksu postępowania

cywilnego). 

2) Odwo łanie od decyzji powinno czyni ć zadość wymaganiom przepisanym dla pisma

procesowego oraz zawiera ć oznaczenie zaskar żonej decyzji i wartości przedmiotu

sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także zawiera ć  wniosek o uchylenie albo o zmianę  decyzji – w całości lub części

(art. 47949  Kodeksu post ępowania cywilnego). Odwołanie należy przes łać na adres

Południowego Oddzia łu Terenowego Urz ędu Regulacji Energetyki – ul. Owocowa

6a, 40-158 Katowice. 

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 wraz z niniejsz ą decyzją zostaną skierowane do

ogło s zen i a  w  Dz i enn iku  U r zęd ow ym  Wo j ew ó d z t w a  Śląs k i e g o  o r a z

Świ ętokrzyskiego. 

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsi ębiorstwo

energetyczne wprowadza zmian ę  taryfy do stosowania nie wcze śniej niż  po

upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 

5) Mając na uwadze uiszczenie przez Przedsi ębiorstwo op łaty skarbowej w niniejszej
sprawie informuj ę, że o jej zwrocie traktuje art. 9 i 10 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) 

Z upowa żnienia Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki

1) Miejskie Przedsi ębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul Zagórska 173 

42-600 Tarnowskie Góry 

2) Śląski Urz ąd Wojewódzki – do publikacji

3) Świ ętokrzyski Urz ąd Wojewódzki – do publikacji

Za łącznik do Decyzji Nr 

OKA -4210-88

(4)/2009/2010/345/VIII/MM/Zmd

Prezesa Urz ędu Regulacji 

Energetyki  

z dnia 29 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Zmiana taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. 
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