
 

 

INFORMACJA NR OKA-4210-34(11)/2013/345/XI/CW/ZMD 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

o decyzji nr OKA-4210-34(10)/2013/345/XI/CW/Zmd 

W dniu 28 sierpnia 2013 r. została wydana decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4210-

34(10 )/2013/345/XI/CW/Zmd odmawiająca zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedstawionej przez 

przedsiębiorstwo energetyczne: Dalkia Tarnowskie Góry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane 

dalej „Przedsiębiorstwem”).  

Decyzją z dnia 5 marca 2013r. Nr OKA-4210-69(13)/2012/2013/345/XI/CW, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki (zwany dalej „Prezesem URE”) zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, 

ustalając okres jej obowiązywania do dnia 31 marca 2014r.  

W dniu 14 maja 2013r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy 

wynikającej m.in. z konieczności uwzględnienia w taryfie dla ciepła stawek opłat związanych 

z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 

(Dz. U. z 2011r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna na mocy której strona 

nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 

administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub 

zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  

W ocenie Prezesa URE wnioskowana zmiana taryfy dla ciepła nie jest zgodna z §28 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), stanowiącego że „w 

przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne 

działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym 

w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków 

ekonomicznych tych zmian”. W związku z tym zmianie decyzji Prezesa URE z dnia 5 marca 2013r. Nr 

OKA-4210-69(13)/2012/2013/345/XI/CW sprzeciwia się przepis szczególny (nie jest więc spełniona 

przesłanka niezbędna do zmiany decyzji ostatecznej wymieniona w art. 155 Kodeksu postępowania 

administracyjnego).  
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