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DECYZJA NR OKR-4210-32(28)/2011/3273/VIII/JM
PREZESA URZĈDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.) z siedzibą w Oświĉcimiu
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, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 z 2010 r. Nr 21,
poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135,
poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234
poz. 1392) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 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 i Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539z 2009 r.
Nr 195, poz.1501 i Nr 216, poz. 1676z 2010 r. Nr 40,
poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254 poz. 1700 oraz
z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 106
poz. 622, Nr 186, poz. 1100) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 27 maja 2011 r., brak znaku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, Synthos Dwory 7 spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandy-

towo-akcyjna (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.)
z siedzibą w Oświęcimiu zwanego w dalszej części
decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”, uzupełnionego pismami z dni: 06 czerwca 2011 r., znak:
1123/PE/2011, 4 lipca 2011 r., znak: L.dz. 1287,
28 lipca 2011 r., bez znaku, 12 sierpnia 2011 r., znak:
1563/PE/2011,
16
września
2011
r.,
znak:
1785/DE/2011, 04 października 2011 r., znak: L.dz.
1881, 10 października 2011 r., znak: L.dz.. 1921,
24 października 2011 r., znak: L.dz. 2013, 03 listopada
2011 r., znak: L.dz. 2086, bez daty i znaku, które wpłynęło do Prezesa URE w dniu 22 listopada 2011 r.,
23 listopada 2011 r., znak: L.dz. 2231 i 29 listopada 2011 r., znak: L.dz. 2288
postanawiam
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 stycznia 2013 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje z dnia
20 września 2001 r.: na wytwarzanie ciepła
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Nr WCC/1007/3273/W/2/2001/MS (z późn. zm.) oraz na
przesyłanie
i dystrybucję
ciepła
Nr PCC/997/
3273/W/2/2001/MS (z późn. zm.) w dniu 31 maja
2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo
energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie powyższej działalności gospodarczej ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje jej okres obowiązywania. Przedłożona taryfa
podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy – Prawo
energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego,
na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono,
że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy
– Prawo energetyczne oraz przepisami 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), zwanego
w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat zostały skalkulowane przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie kosztów
uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania
taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku
stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi
kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych
w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok
stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
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W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji
i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo
o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie
należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 –133 Kraków.
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
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne taryfa może zacząć obowiązywać nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Okres na jaki została zatwierdzona taryfa dla
ciepła jest zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa
energetycznego.
Załącznik
do decyzje Nr OKR-4210-32(28)/2011/3273/VIII/JM
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 12 grudnia 2011 r.

Główny Specjalista
Ryszard Wójcik
3.

TARYFA DLA CIEPŁA
1. OBJAŚNIENIA POJĈĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH
W TARYFIE
1.

2.

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89
poz. 625 z późniejszymi zmianami),
rozporządzenie systemowe – Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 16 poz. 92),

4.

5.

rozporządzenie
taryfowe – Rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 września
2010 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010, Nr 194,
poz. 1291).,
przedsiĉbiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. (dawnej Synthos
Dwory sp. z o.o.), zajmujące się wytwarzaniem
ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego
w tych źródłach,
odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy z Synthos Dwo-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 596

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
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ry 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A. (dawnej Synthos Dwory sp. z o.o.),
ciepło - energia cieplna w wodzie gorącej i parze lub innych nośnikach,
źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje
z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
wĉzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub
parametrów nośnika ciepła dostarczanego
z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
grupowy wĉzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru
ilości i parametrów nośnika ciepła, których
wskazania stanowią podstawę do obliczenia
należności z tytułu dostarczania ciepła,
zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc
cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do
zapewnienia:
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pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
14. taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo ciepłownicze i wprowadzony jako
obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,
15. grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania,
16. nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie paliw
lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym
albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję
w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie
pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO
Przedsiębiorstwo ciepłownicze uzyskało koncesje
od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie działalności gospodarczej polegającej na:
a) wytwarzaniu ciepła – koncesja Nr WCC/
1007/3273/W/2/2001/MS z dnia 20 września
2001 r. (z późniejszymi zmianami),
b) przesyłaniu i dystrybucji ciepła – koncesja
Nr PCC/997/3273/W/2/2001/MS z dnia 20 września 2001 r. (z późniejszymi zmianami).

3. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
3.1. Kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe
Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego w taryfie wyodrębnia się następujące grupy taryfowe.
Tabela 1.
lp.

symbol grupy
taryfowej

1

2

1.

Pn 1

opis grupy taryfowej
3
Odbiorcy, zasilani w ciepło z sieci stanowiącej własność i eksploatowanej
przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, którego nośnikiem jest para wodna
o ciśnieniu maksymalnym 0,35 MPa.
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symbol grupy
taryfowej
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opis grupy taryfowej

1

2

2.

Pw 0

Odbiorcy, zasilani w ciepło bezpośrednio ze źródła przedsiębiorstwa ciepłowniczego, którego nośnikiem jest para o ciśnieniu maksymalnym
1,2 MPa.

3

3.

Pw 1

Odbiorcy, zasilani w ciepło z sieci stanowiącej własność i eksploatowanej
przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, którego nośnikiem jest para wodna
o ciśnieniu maksymalnym 1,2 MPa.

4.

W0

Odbiorcy, zasilani w ciepło bezpośrednio ze źródła przedsiębiorstwa ciepłowniczego, którego nośnikiem jest woda gorąca o temperaturze 135oC
w rurociągach zasilających i 80oC w rurociągach powrotnych.

5.

W1n

Odbiorcy, zasilani w ciepło z sieci stanowiącej własność i eksploatowanej
przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, którego nośnikiem jest woda gorąca
o temperaturze 130oC w rurociągach zasilających i 80oC w rurociągach powrotnych.

6.

W1w

Odbiorcy, zasilani w ciepło z sieci stanowiącej własność i eksploatowanej
przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, którego nośnikiem jest woda gorąca
o temperaturze 135oC w rurociągach zasilających i 70oC w rurociągach powrotnych.

4. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4.1. Ceny za zamówioną moc cieplną
Tabela 2.
Cena za zamówioną moc cieplną (zł/MW)
lp.
Grupa taryfowa
1

2

1

Pn 1
Pw0,Pw1

2
3

Netto
(bez podatku VAT)
3

W0, W1n, W1w

Rata miesiĉczna ceny za zamówioną
moc cieplną
(zł/MW/miesiąc)
Netto
(bez podatku VAT)
4

145 322,55

12 110,21

103 715,63

8 642,97

59 168,82

4 930,74

4.2. Ceny ciepła
Tabela 3.

lp.

Grupa
taryfowa

Cena ciepła netto
(bez podatku VAT)
(zł/GJ)

1

2

3

1

Pn 1

17,13

2

Pw0,Pw1

17,27

3

W0, W1n, W1w

17,38
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4.3. Ceny nośnika ciepła
Tabela 4.
Cena nośnika
netto
(bez podatku VAT)
4

Lp.

Grupa taryfowa

j.m.

1
1

2
Pn 1

3
zł/tonę

2

Pw0,Pw1

zł/tonę

5,72

3

W0, W1n, W1w

zł/m3

8,66

5,72

4.4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Tabela 5.
Lp.

Grupa taryfowa

1
1

2
Pn 1

2

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
(zł/MW/rok)
Netto
(bez podatku VAT)
3

Rata miesiĉczna stawki opłaty stałej za
usługi przesyłowe
(zł/MW/miesiąc)
Netto
(bez podatku VAT)
4
15 000,79

1 250,07

Pw 1

26 148,38

2 179,03

3

W1n

31 764,39

2 647,03

4

W1w

8 202,80

683,57

4.5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
Tabela 6.
Lp.

Grupa taryfowa

Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe netto
(bez podatku VAT)
(zł/GJ)

1
1

2
Pn 1

3

2

Pw 1

4,41

3

W1n

12,97

4

W1w

2,45

1,63
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4.6. Stawki opłat za przyłączenie do sieci
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie
do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączania
nowych odbiorców. Jeśli wystąpi taka potrzeba,
przedsiębiorstwo ciepłownicze niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi do Prezesa URE o jej zatwierdzenie.
5.

6.

Poz. 7025,7026
- nielegalnego poboru ciepła,
- pobierania ciepła niezgodnie z warunkami określonymi w umowie
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego oraz obowiązujące
przepisy o podatku od towarów i usług.

ZASADY USTALANIA CEN i STAWEK OPŁAT
Ceny i stawki opłat zamieszczone w taryfie zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi
w art. 45 i art. 45a ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

7. ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT
Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz
podstawę ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed
ich planowaną zmianą.

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat
są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów obsługi odbiorców oraz sposobów załatwiania reklamacji, które określone zostały w rozdziale 6
rozporządzenia systemowego.
2. W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów
przysługujących odbiorcy,

Przedsiębiorstwo ciepłownicze wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej, niż po upływie 14 dni
i nie później niż do 45 dnia od dnia publikacji taryfy
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Ryszard Wójcik
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INFORMACJA
PREZESA URZĈDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 9 grudnia 2011 r.
o decyzji Prezesa Urzĉdu Regulacji Energetyki odmawiającej zmiany taryfy dla ciepła przedsiĉbiorstwa
energetycznego: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna
(dawniej „Synthos Dwory" Sp. zo.o.) z siedzibą w Oświĉcimiu
W dniu 9 grudnia 2011 r. decyzją Nr OKR-421072(6)/2011/3273/VIIB/MG Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz
w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 2c
pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) odmówił dokonania zmiany decyzji z dnia 17 czerwca 2010 r. znak: OKR-4210-2(13)/2010/3273/VII/RF, zmienionej decyzją z dnia 31 grudnia 2010 r. znak OKR-421085(6)/2010/3273/VIIA/JP zatwierdzającej ustaloną przez
Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego w dniu 7 listopada 2011 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy
dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE”)
decyzją z dnia 17 czerwca 2010 r. znak: OKR-42102(13)/2010/3273/VII/RF, zmienionej decyzją z dnia 31
grudnia 2010 r. znak OKR-4210-85(6)/2010/3273/VIIA/JP.
W uzasadnieniu wniosku o zmianę aktualnie stosowanej
taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało na zmianę formy prawnej oraz nazwy. W wyniku
przekształcenia Synthos Dwory spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Oświęcimiu (spółka przekształcana) powstała spółka SYNTHOS DWORY 7 spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo
- akcyjna dawnej „Synthos Dwory" Sp. z o.o./ - (spółka
przekształcona). Przekształcenie nastąpiło w trybie
art. 551 i następnych kodeksu spółek handlowych
i w myśl art. 553 § 1 i 2 spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej,
a w szczególności spółka przekształcona pozostaje
podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg.
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, Prezes URE nie zaakceptował argumentacji zawartej w uzasadnieniu wniosku

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 596

– 43459 –

złożonego
przez
Przedsiębiorstwo
energetyczne
i zważył, co następuje. Decyzją z dnia 17 czerwca 2010 r.
znak: OKR-4210-2(13)/2010/3273/VII/RF zatwierdzono
ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na
okres do dnia 31 lipca 2011 r. Powyższa decyzja została
zmieniona decyzją z dnia 31 grudnia 2010 r. znak OKR4210-85(6)/2010/3273/VIIA/JP z uwagi na zmianę przepisów w wysokości podatku VAT. Następnie, w dniu
31 maja 2011 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało
wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia nowej
taryfy dla ciepła i do dzisiaj postępowanie to nie zostało
zakończone. Zatem, zgodnie z art. 47 ust. 2c pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, ponieważ upłynął okres czasu, na jaki została zatwierdzona decyzją z dnia 17 czerwca 2010 r. znak: OKR-4210-2(13)/2010/3273/VII/RF, zmienionej decyzją z dnia 31 grudnia 2010 r. znak OKR-421085(6)/2010/3273/VIIA/JP,
a decyzja
Prezesa
URE
w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła nie
została wydana - do dnia wejścia w życie nowej taryfy
dla ciepła Przedsiębiorstwo stosuje taryfę dotychczasową.
Z kolei, w myśl 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, lub organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają
się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Mając
na uwadze ww. ustalenia wskazuję, że na przeszkodzie zmiany w trybie przepisu art. 155 Kpa decyzji z dnia
17
czerwca
2010
r.
znak:
OKR-4210-2(13)/
2010/3273/VII/RF zmienionej decyzją z dnia 31 grudnia 2010 r. znak OKR-4210-85(6)/2010/3273/VIIA/JP, stoi
przepis art. 47 ust. 2c ustawy - Prawo energetyczne,
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bowiem zmiana ww. decyzji, po upływie okresu na jaki
została ustalona dotychczasowa taryfa dla ciepła (po 31
lipca 2011 r.) i przed dniem wejścia w życie nowej taryfy
dla ciepła, oznaczałaby obejście ustawowego nakazu
stosowania dotychczasowej taryfy do czasu wejścia
w życie nowej taryfy (tak wprost wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2009 r., sygn. akt: III SK 23/08,
publ. ZNSA 2009/4/93). Zatem, przyczyną odmowy dokonania zmiany dotychczasowej taryfy w trybie art. 155
Kpa jest treść przepisu szczególnego, tj. art. 47 ust. 2c
ustawy - Prawo energetyczne, nakazującego stosowanie
taryfy dotychczasowej. Zmiana decyzji zatwierdzającej
taryfę z dnia 17 czerwca 2010 r. znak: OKR-42102(13)/2010/3273/VII/RF
zmienionej
decyzją
z dnia
31 grudnia
2010
r.
znak
OKR-4210-85(6)/
2010/3273/VIIA/JP w trybie art 155 Kpa po upływie okresu na jaki została zatwierdzona wg wyroku jw. jest niedopuszczalna
Zważywszy, iż w niniejszej sprawie nie zostały
spełnione przesłanki określone w art. 155 Kpa, umożliwiające zmianę decyzji, Prezes URE postanowił orzec jak
w sentencji.
Decyzja została doręczona stronie.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Południowo-Wschodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Krakowie
dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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