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2866
DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OŁO-4210-26(6)/2009/VII/291/DS
z dnia 31 sierpnia 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. 23 ust. 2
pkt 3 lit b, art. 45 i art. 47 ust. 1 i 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 25 maja 2009r. Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Energetyka Cieplna miasta SkarŜyskoKamienna Spółka z o.o. z siedzibą w SkarŜyskuKamiennej posiadającego:
- numer
identyfikacji
podatkowej
NIP:
663-000-22-74,

-

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000044466,
postanawiam

1) zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła
zatwierdzonej decyzją Nr OŁO-4210-3(10)/
2008/291/VII/DS z dnia 26 maja 2008r., zmienionej decyzją Nr OŁO-4210-46(5)/2008/
291/VII/DS z dnia 8 grudnia 2008r., która to
zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji,
2) przedłuŜyć okres obowiązywania taryfy dla
ciepła dnia 31 stycznia 2010r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego
koncesje z dnia 25 września 1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/101/291/U/3/98/RW (z późn.
zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
Nr PCC/102/291/U/3/98/RW (z poźn. zm.), w dniu
28 maja 2009r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zmiany VII taryfy dla
ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-3(10)2008/
291/VII/DS z dnia 26 maja 2008r. z późn. zm.
(decyzja ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia
28 maja 2008r. Nr 105, poz. 1512 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Nr 84, poz. 3043). Zmiana taryfy dla ciepła
w punkcie dotyczącym wysokości cen i stawek

opłat została zatwierdzona decyzją Nr OŁO-421046(5)/2008/291/VII/DS z dnia 8 grudnia 2009r.
(decyzja ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia
11 grudnia 2008r. Nr 259, poz. 3576 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 grudnia 2008r. Nr 213, poz. 8944.).
Wnioskiem z dnia 25 maja 2009r. (pismo
znak: EE/2956/2009) Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło o zmianę VII taryfy dla ciepła
w zakresie przedłuŜenia terminu jej obowiązywania do dnia 31 stycznia 2010r. oraz wykreślenia w taryfie trzech grup taryfowych o symbolach KW, KG i KL.
W uzasadnieniu swojego wniosku Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało, Ŝe przedłuŜenie okresu obowiązywania taryfy do dnia
31 stycznia 2010r. pozwoli na opracowanie nowej VIII taryfy dla ciepła na podstawie zweryfi-
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kowanych danych ze sprawozdania finansowego
zbadanego zgodnie z przepisami o rachunkowości, poniewaŜ w Przedsiębiorstwie energetycznym rok obrachunkowy trwa od października
roku poprzedniego do września roku następnego oraz zapewni ochronę interesów odbiorców
przed kolejną zmianą cen i stawek opłat w roku
2009. Wniosek o wykreślenie w taryfie trzech
grup taryfowych o symbolach KG, KW i KL wraz
z odpowiadającymi im stawkami opłat, Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło wydzierŜawieniem z dniem 1 marca 2009r. innemu podmiotowi gospodarczemu trzech kotłowni lokalnych, których odbiorcy naleŜą do ww. grup taryfowych. Zmiana VII taryfy dla ciepła w tym zakresie nie spowoduje zmiany cen i stawek opłat
dla pozostałych grup odbiorców.
Na podstawie art. 155 k.p.a. 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
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takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, Ŝe za wprowadzeniem wnioskowanej przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmiany
okresu obowiązywania taryfy przemawia słuszny
interes strony, jak równieŜ interes społeczny,
przejawiający się tym, Ŝe odbiorcy, do dnia
31 stycznia 2010r. będą rozliczani wg cen i stawek opłat zawartych w aktualnie obowiązującej
taryfie i pozostających na niezmienionym poziomie, przy czym Przedsiębiorstwo energetyczne nie moŜe dokonywać zmiany cen i stawek
opłat bez ich zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki. Jednocześnie podjęciu
niniejszej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy
szczególne.
Pozostałe ustalenia taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Nr OŁO-4210-3(10)/2008//291/VII/DS
z dnia 26 maja 2008r., zmienionej decyzją
Nr OŁO-4210-46(5)/2008/291/VII/DS z dnia
8 grudnia 2008r. pozostają bez zmian.

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 roku - 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 uzasad-

nienie, 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. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4
ustawy - Prawo energetyczne, informacja o
decyzji zostanie skierowana do ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i Mazowieckiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: T. Polak
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Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 31 sierpnia 2009r.
nr OŁO-4210-26(6)/2009/VII/291/DS
Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: T. Polak

ENERGETYKA CIEPLNA
miasta SkarŜysko-Kamienna
ul. 11-go Listopada 7
26-110 SkarŜysko-Kamienna
ZMIANA
TARYFY DLA CIEPŁA
Zmiana taryfy dla ciepła dla Energetyki Cieplnej miasta SkarŜysko-Kamienna Sp. z o.o.
z siedzibą w SkarŜysku-Kamiennej
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Energetykę
Cieplną miasta SkarŜysko-Kamienna Sp. z o.o.
z siedzibą w SkarŜysku-Kamiennej i zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OŁO-4210-3(10)/2008/291/VII/DS z dnia
26 maja 2008r., opublikowanej w dniu 28 maja
2008r. w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego Nr 84, poz. 3043 i w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Nr 105, poz. 1512 z późniejszą zmianą zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-46(5)/2008/291/VII/DS z dnia
08 grudnia 2008r. opublikowanej w dniu 10 grud-

nia 2008r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 213, poz. 8944 oraz
11 grudnia 2008r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 259, poz. 3576.
wprowadza się następujące zmiany
1) w części III „Podział odbiorców na grupy” w
tabeli dotyczącej opisu grup taryfowych w
SkarŜysku-Kamiennej wykreśla się pozycje 5,
6 i 7 dotyczące opisu grup taryfowych o symbolach KG, KW i KL
2) w części IV „Rodzaje oraz wysokość cen
i stawek opłat” wykreśla się punkt 4.3.
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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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