
 

DECYZJA 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b w związku z art.
30 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, z 2008 r. Nr 180, poz.
1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316
i Nr 215, poz. 1664) oraz na podstawie art. 104 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, 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, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009r.
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676). 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 22 grudnia 2009 r.przedsi ębiorstwa energetycznego:Elektrociep łownia

Zabrze Spółka Akcyjna z siedzibą  w Zabrzu,(zwanego w dalszej części decyzji

„Przedsi ębiorstwem ”),  

postanawiam 

zatwierdzi ć taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsi ębiorstwo, stanowi ącą załącznik

do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 marca 2011 r.  

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

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy – Kodeks post ępowania administracyjnego, na

wniosek Przedsi ębiorstwa, posiadającego koncesję  na wytwarzanie ciep ła z dnia 13
października 1998 r., Nr WCC/298/1257/U/1/98/AP ze zmianami, w dniu 23 grudnia
2009r. zostało wszcz ęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsi ębiorstwo

energetyczne posiadaj ące koncesje ustala taryfę  dla ciepła oraz proponuje okres jej

obowi ązywania. Przed łożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art.
44-46 ustawy – Prawo energetyczne.  

W  tra kc i e  n in i ej s z ego  post ępowania administracyjnego, na podstawie

zgromadzonego materia łu dowodowego ustalono, że Przedsi ębiorstwo opracowa ło
taryfę  zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne

i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad kszta łtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).  

Ceny skalkulowane zostały przez Przedsi ębiorstwo na podstawie kosztów
uzasadnionych prowadzenia dzia łalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego

roku stosowania taryfy  

Zaproponowany przez Przedsi ębiorstwo okres obowi ązywania taryfy uznałem za

w łaśc iwy  z  punktu  widzenia   tak   in teresów samego  Przeds iębiorstwa, jak

i obsługiwanych przez nie odbiorców.  

Mając powy ższe na uwadze postanowi łem orzec, jak w sentencji.  

POUCZENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

  

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OKA -4210- 91

(7)/2009/2010/1257/IX/RZ  

 

 

Katowice, dnia 5 lutego 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, taryfa wraz z decyzją  zostaną  skierowane do og łoszenia

w Dzienniku Urz ędowym Województwa Śląskiego. 

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

energetyczne wprowadza taryf ę do stosowania nie wcze śniej niż po upływie 14 dni

i nie później niż  do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego. 

Z upowa żnienia Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR 

 

Południowego Oddziału 

Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Katowicach 
Marek Miśkiewicz

1) Elektrociepłownia Zabrze S.A.

ul. Wolności 416 

41-800 Zabrze 

2) Wojewoda Śląski -  do publikacji 

 

 

Uiszczono opłatę skarbow ą w wysokości 10 zł.
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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, taryfa wraz z decyzją  zostaną  skierowane do og łoszenia

w Dzienniku Urz ędowym Województwa Śląskiego. 

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

energetyczne wprowadza taryf ę do stosowania nie wcze śniej niż po upływie 14 dni

i nie później niż  do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego. 

Z upowa żnienia Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR 

 

Południowego Oddziału 

Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Katowicach 
Marek Miśkiewicz

1) Elektrociepłownia Zabrze S.A.

ul. Wolności 416 

41-800 Zabrze 

2) Wojewoda Śląski -  do publikacji 

 

 

Uiszczono opłatę skarbow ą w wysokości 10 zł.
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DECYZJA 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b w związku z art.
30 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, z 2008 r. Nr 180, poz.
1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316
i Nr 215, poz. 1664) oraz na podstawie art. 104 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, 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, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009r.
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676). 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 22 grudnia 2009 r.przedsi ębiorstwa energetycznego:Elektrociep łownia

Zabrze Spółka Akcyjna z siedzibą  w Zabrzu,(zwanego w dalszej części decyzji

„Przedsi ębiorstwem ”),  

postanawiam 

zatwierdzi ć taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsi ębiorstwo, stanowi ącą załącznik

do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 marca 2011 r.  

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

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy – Kodeks post ępowania administracyjnego, na

wniosek Przedsi ębiorstwa, posiadającego koncesję  na wytwarzanie ciep ła z dnia 13
października 1998 r., Nr WCC/298/1257/U/1/98/AP ze zmianami, w dniu 23 grudnia
2009r. zostało wszcz ęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsi ębiorstwo

energetyczne posiadaj ące koncesje ustala taryfę  dla ciepła oraz proponuje okres jej

obowi ązywania. Przed łożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art.
44-46 ustawy – Prawo energetyczne.  

W  tra kc i e  n in i ej s z ego  post ępowania administracyjnego, na podstawie

zgromadzonego materia łu dowodowego ustalono, że Przedsi ębiorstwo opracowa ło
taryfę  zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne

i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad kszta łtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).  

Ceny skalkulowane zostały przez Przedsi ębiorstwo na podstawie kosztów
uzasadnionych prowadzenia dzia łalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego

roku stosowania taryfy  

Zaproponowany przez Przedsi ębiorstwo okres obowi ązywania taryfy uznałem za

w łaśc iwy  z  punktu  widzenia   tak   in teresów samego  Przeds iębiorstwa, jak

i obsługiwanych przez nie odbiorców.  

Mając powy ższe na uwadze postanowi łem orzec, jak w sentencji.  

POUCZENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

  

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OKA -4210- 91
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Katowice, dnia 5 lutego 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, taryfa wraz z decyzją  zostaną  skierowane do og łoszenia

w Dzienniku Urz ędowym Województwa Śląskiego. 

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

energetyczne wprowadza taryf ę do stosowania nie wcze śniej niż po upływie 14 dni

i nie później niż  do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego. 

Z upowa żnienia Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR 

 

Południowego Oddziału 

Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Katowicach 
Marek Miśkiewicz

1) Elektrociepłownia Zabrze S.A.

ul. Wolności 416 

41-800 Zabrze 

2) Wojewoda Śląski -  do publikacji 
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