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1229
DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OŁO-4210-10(4)/2009/726/IX/BW
z dnia 30 kwietnia 2009r.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1, art. 47
ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 marca
2009 roku „STOLBUD WŁOSZCZOWA” S.A. zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym,
posiadającego:
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000052383,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 656-10-04-369,

zatwierdzam
dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne
zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO 210-43(5)/
2008/726/IX/BW z dnia 17 listopada 2008r.i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2008r.Nr 242, poz.
3217, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesję z dnia
20 października 1998r. Nr WCC/339/726/U/OT-3/
98/WS (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła,
w dniu 27 marca 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany dziewiątej
taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne i zatwierdzonej decyzją Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO 210-43(5)/
2008/726/IX/BW z dnia 17 listopada 2008r. i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2008r. Nr 242,
poz. 3217.
Pismem z dnia 26 marca 2009r. Pełnomocnik Przedsiębiorstwa energetycznego wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła. W uzasadnieniu wniosku Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało, iŜ
konieczność dokonania zmiany taryfy wynika ze

wzrostu kosztów zmiennych wytwarzania ciepła
- kosztów paliwa węglowego. Koszty paliwa
technologicznego wraz z transportem stanowią
ok. 48 % w kosztach całkowitych i ok. 78 %
w kosztach zmiennych. Wzrost kosztów zakupu
paliwa technologicznego niezaleŜny od Przedsiębiorstwa energetycznego spowodowany został podwyŜką ceny jednostkowej miału węglowego o 10,52 %. Ustalenie kosztów paliwa technologicznego niezbędnego do produkcji ciepła
nastąpiło w oparciu o aktualny aneks do umowy
handlowej i faktury z pierwszego kwartału 2009r.
Wzrost kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa energetycznego niezaleŜnych od tego
Przedsiębiorstwa powoduje, Ŝe ponosiłoby ono
stratę finansową, poniewaŜ obowiązująca taryfa
nie zapewnia pokrycia skutków ww. zmian
w obecnych warunkach prowadzenia działalności ciepłowniczej. Wprowadzenie do rozliczeń z
odbiorcami nowych cen i stawek opłat, zatwier-
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dzonych niniejszą decyzją spowoduje średni
wzrost opłat dla odbiorców zasilanych z kotłowni węglowych o 2,92 %.
W świetle powyŜszych okoliczności, po
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyŜszej sprawie uznano argumentację zawartą w uzasadnieniu wniosku złoŜonego
przez Przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie
bowiem § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia
w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423) w przypadku
nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków
wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest moŜliwe
dokonanie zmiany taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy -

Poz. 1229

Prawo energetyczne. Zmiana cen i stawek opłat
pozwoli
Przedsiębiorstwu
energetycznemu
uniknąć strat finansowych spowodowanych
zmianą warunków prowadzenia koncesjonowanej działalności ciepłowniczej a odbiorcy ciepła
będą mieli zapewnioną ciągłość dostaw ciepła.
Spełnione są zatem przesłanki określone
w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym decyzja ostateczna,
na mocy której strona nabyła prawo moŜe być w
kaŜdym czasie, za zgodą strony uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej,
który ją wydał, jeŜeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.
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 1997r. - 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 zaskarŜonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu

postępowania cywilnego). Odwołanie naleŜy
przesłać na adres Środkowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Uniwersytecka 2/4.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, zmiana taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania
nie wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie
później niŜ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Radca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w Środkowo-Zachodnim Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: J. Goździk
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Poz. 1229
Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 30 kwietnia 2009r.
nr OŁO-4210-10(4)/2009/726/IX/BW

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Radca Prezesa URE w Środkowozachodnim Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: J. Goździk

„STOLBUD WŁOSZCZOWA” S.A.
29-100 Włoszczowa
ul. Jędrzejowska 74
ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
W taryfie opracowanej przez Przedsiębiorstwo
energetyczne „STOLBUD WŁOSZCZOWA” S.A.
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki Nr OŁO-4210-43(5)/2008/726/IX/BW
z dnia 17 listopada 2008 roku z okresem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2009 roku. i opubli-

kowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2008r. Nr 242,
poz. 3217. wprowadza się następującą zmianę:
W części IV taryfy „Rodzaje oraz wysokość cen”
tabela otrzymuje następującą postać

Rodzaje oraz wysokości cen.
L.p.
1.
2.
3.

Rodzaje cen
Cena za zamówioną moc cieplną
rata miesięczna
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła

Jednostki miary
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3

Grupa 1
Netto
84 940,51
7 078,38
23,35
4,86

Brutto
103 627,42
8 772,51
28,49
5,93
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Poz. 1229

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego otrzymują przedsiębiorstwa, na koszt których publikowana jest niniejsza taryfa
oraz organy uprawnione do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych i prenumeratorzy.
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