
 

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, 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 z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i 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, 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) 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 marca 2010 r. 

przedsi ębiorstwa energetycznego – Fenice Poland Sp. z o.o. z siedzibą  w Bielsku-

Białej (zwanego w dalszej części decyzji „Przedsi ębiorstwem ”)  w sprawie przedłużenia

okresu obowi ązywania taryfy dla ciepła  

postanawiam 

zmieni ć  moją  decyzję  z  dnia  8  wrześn i a  2 0 0 8 r . ,  N r  O K A-4210-14

(18)/2008/9257/VII/CW, zmienion ą: decyzją z dnia 14 listopada 2008r., Nr OKA-4210-

63(6)/2008/9257/VII/CW/Zmd, decyzj ą  z dnia 23 lutego 2009r., Nr OKA-4210-16

(4)/2009/9257/VII/CW/Zmd oraz decyzj ą z dnia 15 września 2009r., Nr OKA-4210-5

(2)/2009/9257/CW zatwierdzaj ącą  Przedsi ębiorstwu taryfę  dla ciepła, poprzez

ustalenie okresu obowi ązywania tej taryfy do dnia 31 marca 2011r.  

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

Decyzją  z dnia 8 września 2008r., Nr OKA-4210-14(18)/2008/9257/VII/CW,

zmienion ą  ww. decyzjami, Prezes Urz ędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części

decyzji „Prezesem URE ”)  zatwierdzi ł  ustaloną przez Przedsi ębiorstwo taryfę dla ciepła
na okres do dnia 31 marca 2010r.  

Pismem z dnia 5 marca 2010 r. Przedsiębiorstwo wyst ąpiło z wnioskiem o zmianę
decyzji Prezesa URE zatwierdzaj ącej Przedsiębiorstwu taryfę  dla ciepła poprzez

„przed łużenie terminu obowi ązywania taryfy – do  dn ia  31  marca  2011r.”.
Przedsi ębiorstwo uzasadniając swój wniosek poinformowało ,  że  „Przedmiotowy

wniosek ( …) wynika z trudności w prawidłowym ustaleniu planowanych wielkości (…)

mocy zamówionej i sprzedaży ciepła (…)  kosztów zakupu paliw (…), , kosztów zakupu
energii elektrycznej (…)”.  

Zgodnie z treścią  art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja

ostateczna (w tym przypadku decyzja z dnia 8 września 2008r., Nr OKA-4210-14

(18)/2008/9257/VII/CW, ze zm.), 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 powy ższego orzeczono jak w sentencji. 

 

 

 

POUCZENIE 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

 

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn.

zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).  

  

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OKA -4210-6

(4)/2010/9257/VII/CW/Zmd  

 

 

Katowice, dnia 25 marca 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 pkt  1   i   ar 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, niniejsza decyzja zostanie skierowana do og łoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podkarpackiego. 

Z up. Prezesa Urz ędu Regulacji 

Energetyki   

DYREKTOR  

 

Południowego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji 

Energetyki Marek Miśkiewicz 

 

1) Fenice Poland Sp. z o.o.  
ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała;

2) Śląski Urz ąd Wojewódzki – do publikacji;

3) Wojewoda Podkarpacki – do publikacji.
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Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr
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Otrzymują: 

 

 

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia
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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,
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Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do og łoszenia
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(4)/2010/9257/VII/CW/Zmd  

 

 

Katowice, dnia 25 marca 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 pkt  1   i   ar 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, niniejsza decyzja zostanie skierowana do og łoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podkarpackiego. 

Z up. Prezesa Urz ędu Regulacji 

Energetyki   

DYREKTOR  

 

Południowego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji 

Energetyki Marek Miśkiewicz 

 

1) Fenice Poland Sp. z o.o.  
ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała;

2) Śląski Urz ąd Wojewódzki – do publikacji;

3) Wojewoda Podkarpacki – do publikacji.
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