
 

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, Nr 170 poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr
115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz.
11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104) 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 2008 r. Nr 229, poz.
1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 oraz Nr 216, poz. 1676) 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 6 listopada 2009 r. przedsiębiorstwa energetycznego: Zak ład Produkcji Ciepła "Żory"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (zwanego w dalszej części decyzji

"Przedsiębiorstwem")  

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 26 kwietnia 1999 r., nr
WCC/792/9297/W/3/99/MJ (ostatnia zmiana z dnia 14 marca 2008 r. Nr WCC/792-

ZTO/9297/W/OKA/2008/KR) oraz koncesj ę na przesy łanie ciep ła i dystrybucję ciepła z dnia 26
kwietnia 1999 r., nr PCC/830/9297/W/3/99/MJ (ostatnia zmiana z dnia 14 marca 2008 r. Nr
PCC/830-ZTO/9297/W/OKA/2008/KR), w dniu 6 listopada 2009 r. zostało  w s zc z ęte

postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez

Przedsi ębiorstwo.  

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 trakcie niniejszego post ępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego

materia łu dowodowego ustalono, że Przedsi ębiorstwo opracowa ło taryfę zgodnie z zasadami
okre ślonymi 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), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym ”].  

Ceny i stawki opłat za usługi przesy łowe skalkulowane zostały przez Przedsi ębiorstwo na

podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla

pierwszego roku stosowania taryfy.  

Za łączona do niniejszej decyzji taryfa dla ciepła nie zawiera stawek op łat za przyłączenie

do sieci, o których mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego, gdyż  w okresie jej
obowi ązywania Przedsi ębiorstwo nie przewiduje przy łączenia nowych podmiotów. W tary ie
zamieszczony jest natomiast zapis, że  j eżeli wystąpi taka potrzeba, Przedsiębiorstwo

niezw łocznie dokona niezb ędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.  

Zaproponowany przez Przedsi ębiorstwo okres obowi ązywania taryfy jest właściwy

z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie

odbiorców.  

Mając powy ższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji.  

POUCZENIE 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł. 

  

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OKA -4210-81

(12)/2009/2010/9297/VIII/PS 

 

 

Katowice, dnia 9 marca 2010 r.

1) Od niniejszej decyzji przys ługuje odwo łanie do Sądu Okr ęgowego w Warszawie – Sądu

Ochrony  Konkurenc j i   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 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego). 

2) Odwo łanie od decyzji powinno czyni ć  zadoś ć  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

postępowania 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
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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

wprowadza taryfę do stosowania nie wcze śniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45

dnia od dnia jej opublikowania. 

Z upowa żnienia Prezesa Urz ędu 

Regulacji Energetyki  

DYREKTOR  

 

Południowego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji 

Energetyki Marek Miśkiewicz 

 

1) Pani Izabela Chińska  

Pe łnomocnik Zak ładu Produkcji Ciepła „Żory” Sp. z o.o.
Przedsi ębiorstwo Energo System  

ul. Wieniawskiego 18  

41-506 Chorzów 

2) Śląski Urz ąd Wojewódzki – do publikacji

Za łącznik do Decyzji Nr 

OKA -4210-81

(12)/2009/2010/9297/VIII/PS

Prezesa Urz ędu Regulacji 

Energetyki  

z dnia 9 marca 2010 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Taryfa dla ciepła ZPC Żory Sp. z o.o. 
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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, Nr 170 poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr
115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz.
11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104) 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 2008 r. Nr 229, poz.
1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 oraz Nr 216, poz. 1676) 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 6 listopada 2009 r. przedsiębiorstwa energetycznego: Zak ład Produkcji Ciepła "Żory"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (zwanego w dalszej części decyzji

"Przedsiębiorstwem")  

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 26 kwietnia 1999 r., nr
WCC/792/9297/W/3/99/MJ (ostatnia zmiana z dnia 14 marca 2008 r. Nr WCC/792-

ZTO/9297/W/OKA/2008/KR) oraz koncesj ę na przesy łanie ciep ła i dystrybucję ciepła z dnia 26
kwietnia 1999 r., nr PCC/830/9297/W/3/99/MJ (ostatnia zmiana z dnia 14 marca 2008 r. Nr
PCC/830-ZTO/9297/W/OKA/2008/KR), w dniu 6 listopada 2009 r. zostało  w s zc z ęte

postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez

Przedsi ębiorstwo.  

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 trakcie niniejszego post ępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego

materia łu dowodowego ustalono, że Przedsi ębiorstwo opracowa ło taryfę zgodnie z zasadami
okre ślonymi 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), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym ”].  

Ceny i stawki opłat za usługi przesy łowe skalkulowane zostały przez Przedsi ębiorstwo na

podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla

pierwszego roku stosowania taryfy.  

Za łączona do niniejszej decyzji taryfa dla ciepła nie zawiera stawek op łat za przyłączenie

do sieci, o których mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego, gdyż  w okresie jej
obowi ązywania Przedsi ębiorstwo nie przewiduje przy łączenia nowych podmiotów. W tary ie
zamieszczony jest natomiast zapis, że  j eżeli wystąpi taka potrzeba, Przedsiębiorstwo

niezw łocznie dokona niezb ędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.  

Zaproponowany przez Przedsi ębiorstwo okres obowi ązywania taryfy jest właściwy

z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie

odbiorców.  

Mając powy ższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji.  

POUCZENIE 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł. 

  

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OKA -4210-81

(12)/2009/2010/9297/VIII/PS 

 

 

Katowice, dnia 9 marca 2010 r.

1) Od niniejszej decyzji przys ługuje odwo łanie do Sądu Okr ęgowego w Warszawie – Sądu

Ochrony  Konkurenc j i   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 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego). 

2) Odwo łanie od decyzji powinno czyni ć  zadoś ć  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

postępowania 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
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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

wprowadza taryfę do stosowania nie wcze śniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45

dnia od dnia jej opublikowania. 

Z upowa żnienia Prezesa Urz ędu 

Regulacji Energetyki  

DYREKTOR  

 

Południowego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji 

Energetyki Marek Miśkiewicz 

 

1) Pani Izabela Chińska  

Pe łnomocnik Zak ładu Produkcji Ciepła „Żory” Sp. z o.o.
Przedsi ębiorstwo Energo System  

ul. Wieniawskiego 18  

41-506 Chorzów 

2) Śląski Urz ąd Wojewódzki – do publikacji

Za łącznik do Decyzji Nr 

OKA -4210-81

(12)/2009/2010/9297/VIII/PS

Prezesa Urz ędu Regulacji 

Energetyki  

z dnia 9 marca 2010 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Taryfa dla ciepła ZPC Żory Sp. z o.o. 
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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, Nr 170 poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr
115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz.
11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104) 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 2008 r. Nr 229, poz.
1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 oraz Nr 216, poz. 1676) 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 6 listopada 2009 r. przedsiębiorstwa energetycznego: Zak ład Produkcji Ciepła "Żory"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (zwanego w dalszej części decyzji

"Przedsiębiorstwem")  

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 26 kwietnia 1999 r., nr
WCC/792/9297/W/3/99/MJ (ostatnia zmiana z dnia 14 marca 2008 r. Nr WCC/792-

ZTO/9297/W/OKA/2008/KR) oraz koncesj ę na przesy łanie ciep ła i dystrybucję ciepła z dnia 26
kwietnia 1999 r., nr PCC/830/9297/W/3/99/MJ (ostatnia zmiana z dnia 14 marca 2008 r. Nr
PCC/830-ZTO/9297/W/OKA/2008/KR), w dniu 6 listopada 2009 r. zostało  w s zc z ęte

postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez

Przedsi ębiorstwo.  

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 trakcie niniejszego post ępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego

materia łu dowodowego ustalono, że Przedsi ębiorstwo opracowa ło taryfę zgodnie z zasadami
okre ślonymi 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), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym ”].  

Ceny i stawki opłat za usługi przesy łowe skalkulowane zostały przez Przedsi ębiorstwo na

podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla

pierwszego roku stosowania taryfy.  

Za łączona do niniejszej decyzji taryfa dla ciepła nie zawiera stawek op łat za przyłączenie

do sieci, o których mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego, gdyż  w okresie jej
obowi ązywania Przedsi ębiorstwo nie przewiduje przy łączenia nowych podmiotów. W tary ie
zamieszczony jest natomiast zapis, że  j eżeli wystąpi taka potrzeba, Przedsiębiorstwo

niezw łocznie dokona niezb ędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.  

Zaproponowany przez Przedsi ębiorstwo okres obowi ązywania taryfy jest właściwy

z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie

odbiorców.  

Mając powy ższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji.  

POUCZENIE 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł. 

  

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OKA -4210-81

(12)/2009/2010/9297/VIII/PS 

 

 

Katowice, dnia 9 marca 2010 r.

1) Od niniejszej decyzji przys ługuje odwo łanie do Sądu Okr ęgowego w Warszawie – Sądu

Ochrony  Konkurenc j i   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 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego). 

2) Odwo łanie od decyzji powinno czyni ć  zadoś ć  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

postępowania 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
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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

wprowadza taryfę do stosowania nie wcze śniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45

dnia od dnia jej opublikowania. 

Z upowa żnienia Prezesa Urz ędu 

Regulacji Energetyki  

DYREKTOR  

 

Południowego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji 

Energetyki Marek Miśkiewicz 

 

1) Pani Izabela Chińska  

Pe łnomocnik Zak ładu Produkcji Ciepła „Żory” Sp. z o.o.
Przedsi ębiorstwo Energo System  

ul. Wieniawskiego 18  

41-506 Chorzów 

2) Śląski Urz ąd Wojewódzki – do publikacji

Za łącznik do Decyzji Nr 

OKA -4210-81

(12)/2009/2010/9297/VIII/PS

Prezesa Urz ędu Regulacji 

Energetyki  

z dnia 9 marca 2010 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Taryfa dla ciepła ZPC Żory Sp. z o.o. 
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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, Nr 170 poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr
115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz.
11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104) 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 2008 r. Nr 229, poz.
1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 oraz Nr 216, poz. 1676) 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 6 listopada 2009 r. przedsiębiorstwa energetycznego: Zak ład Produkcji Ciepła "Żory"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (zwanego w dalszej części decyzji

"Przedsiębiorstwem")  

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 26 kwietnia 1999 r., nr
WCC/792/9297/W/3/99/MJ (ostatnia zmiana z dnia 14 marca 2008 r. Nr WCC/792-

ZTO/9297/W/OKA/2008/KR) oraz koncesj ę na przesy łanie ciep ła i dystrybucję ciepła z dnia 26
kwietnia 1999 r., nr PCC/830/9297/W/3/99/MJ (ostatnia zmiana z dnia 14 marca 2008 r. Nr
PCC/830-ZTO/9297/W/OKA/2008/KR), w dniu 6 listopada 2009 r. zostało  w s zc z ęte

postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez

Przedsi ębiorstwo.  

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 trakcie niniejszego post ępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego

materia łu dowodowego ustalono, że Przedsi ębiorstwo opracowa ło taryfę zgodnie z zasadami
okre ślonymi 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), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym ”].  

Ceny i stawki opłat za usługi przesy łowe skalkulowane zostały przez Przedsi ębiorstwo na

podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla

pierwszego roku stosowania taryfy.  

Za łączona do niniejszej decyzji taryfa dla ciepła nie zawiera stawek op łat za przyłączenie

do sieci, o których mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego, gdyż  w okresie jej
obowi ązywania Przedsi ębiorstwo nie przewiduje przy łączenia nowych podmiotów. W tary ie
zamieszczony jest natomiast zapis, że  j eżeli wystąpi taka potrzeba, Przedsiębiorstwo

niezw łocznie dokona niezb ędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.  

Zaproponowany przez Przedsi ębiorstwo okres obowi ązywania taryfy jest właściwy

z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie

odbiorców.  

Mając powy ższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji.  

POUCZENIE 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł. 

  

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OKA -4210-81

(12)/2009/2010/9297/VIII/PS 

 

 

Katowice, dnia 9 marca 2010 r.

1) Od niniejszej decyzji przys ługuje odwo łanie do Sądu Okr ęgowego w Warszawie – Sądu

Ochrony  Konkurenc j i   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 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego). 

2) Odwo łanie od decyzji powinno czyni ć  zadoś ć  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

postępowania 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
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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

wprowadza taryfę do stosowania nie wcze śniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45

dnia od dnia jej opublikowania. 

Z upowa żnienia Prezesa Urz ędu 

Regulacji Energetyki  

DYREKTOR  

 

Południowego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji 

Energetyki Marek Miśkiewicz 

 

1) Pani Izabela Chińska  

Pe łnomocnik Zak ładu Produkcji Ciepła „Żory” Sp. z o.o.
Przedsi ębiorstwo Energo System  

ul. Wieniawskiego 18  

41-506 Chorzów 

2) Śląski Urz ąd Wojewódzki – do publikacji

Za łącznik do Decyzji Nr 

OKA -4210-81

(12)/2009/2010/9297/VIII/PS

Prezesa Urz ędu Regulacji 

Energetyki  

z dnia 9 marca 2010 r. 
Zalacznik1.pdf

 

Taryfa dla ciepła ZPC Żory Sp. z o.o. 
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