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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OŁO-4210-3(5)/2009/29/IX/LK
z dnia 23 lutego 2009r.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), w związku z art. 30
ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170,
poz. 1217 oraz z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52,
poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905,
z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 26 stycznia 2009 roku Zakładu
Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie zwanego w dalszej części
decyzji Przedsiębiorstwem energetycznym posiadającego:

-

numer identyfikacji podatkowej NIP: 866-13-97-889,
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000117643,
postanawiam zatwierdzić

dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne
zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją
Nr OŁO-4210-21(5)/2008/29/IX/LK z dnia 8 sierpnia 2008r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 sierpnia 2008r. Nr 175, poz. 2333, a następnie zmienionej postanowieniem z dnia 1 września 2008r.
Nr OŁO-4210-21(8)/2008/29/IX/LK ogłoszonym w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 września 2008r. Nr 197, poz.
2650, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego: koncesje z dnia
1 października 1998 roku na: wytwarzanie ciepła
nr WCC/125/29/W/1/98/RG z późn. zm. oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/133/29/W/1/98/RG
z późn. zm, w dniu 27 stycznia 2009r. zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w

sprawie zmiany IX taryfy dla ciepła, ustalonej
przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, zatwierdzonej decyzją Nr OŁO-4210-21(5)/2008/29/IX/LK
z dnia 8 sierpnia 2008r. i ogłoszonej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 14 sierpnia 2008r. Nr 175, poz. 2333, a
następnie zmienionej postanowieniem z dnia
1 września 2008r. Nr OŁO-4210-21(8)/2008/29/IX/LK
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ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 września
2008r. Nr 197, poz. 2650.
Pismem L.dz. ZEC/D/71/RS/08 z dnia
26 stycznia 2009r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie
zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła w części
dotyczącej cen i stawek opłat dla odbiorców
zaopatrywanych w ciepło ze źródeł ciepła wyposaŜonych w kotły wodne opalane paliwem węglowym. W uzasadnieniu wniosku Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało, iŜ konieczność
dokonania korekty taryfy, spowodowana jest
wzrostem kosztów zmiennych wytwarzania ciepła, tj. kosztów paliwa i energii elektrycznej, wynikających z podwyŜki u dotychczasowych dostawców
cen miału węglowego i energii elektrycznej.
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowując taryfę ustaliło planowane na pierwszy rok
stosowania taryfy koszty zaopatrzenia w węgiel,
w oparciu o obowiązującą umowę sprzedaŜy
węgla z dostawcą tego paliwa. Koszt zaopatrzenia w paliwo węglowe przyjęty do kalkulacji cen
i stawek opłat wynosił 218,04 zł/t, natomiast wg
cen wynikających z aneksu do wieloletniej
umowy sprzedaŜy (w którym ustalono nowe
ceny węgla w oparciu o cenniki węgla w Katowickim Holdingu Węglowym Spółka Akcyjna),
przedmiotowe koszty wynoszą 312,80 zł/t, co
stanowi wzrost o 43,45 %. Analogiczna sytuacja
dotyczy energii elektrycznej, której koszt zakupu
spowodowany zmianami: taryfy operatora systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. i nową ceną energii elektrycznej,
obowiązującą od 1 stycznia 2009r., zatwierdzoną
uchwałą zarządu PGE Rzeszowskiego Zakładu
Energetycznego S.A., wzrasta w stosunku do
planowanego w obowiązującej taryfie o 24,12 %.
PowyŜsze okoliczności spowodowały istotną
zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo energetyczne koncesjonowanej działalności
ciepłowniczej, przejawiającą się wzrostem kosztów
zaopatrzenia w paliwo węglowe i energię elektryczną. Jednocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe koszt zakupu
paliwa przyjęty jako podstawa do ustalenia cen i
stawek opłat dla przedmiotowej grupy odbiorców
ciepła, zawartych w obowiązującej taryfie dla ciepła
stanowi 43,3 % łącznych planowanych kosztów
wytwarzania ciepła.

Poz. 681

Wzrost kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa energetycznego niezaleŜnych od tego
Przedsiębiorstwa powoduje, Ŝe kaŜdy kolejny
miesiąc generuje 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 dla przedmiotowej grupy odbiorców,
zatwierdzonych niniejszą decyzją spowoduje, Ŝe
przewidywany średni wzrost opłat dla tych odbiorców wyniesie 10,78 %.
W świetle powyŜszych okoliczności, po
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyŜszej sprawie zaakceptowano argumentację zawartą w uzasadnieniu wniosku
złoŜonego przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
Zgodnie bowiem z § 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. z 2006r. Nr 193, poz.
1423) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej
zmiany warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest moŜliwa zmiana taryfy wprowadzonej
do stosowania w trybie określonym w art. 47
ustawy - Prawo energetyczne. Zmiana cen i stawek opłat pozwoli Przedsiębiorstwu energetycznemu zahamować narastanie strat finansowych
spowodowanych zmianą warunków prowadzenia koncesjonowanej działalności ciepłowniczej.
Jednocześnie odbiorcy ciepła będą mieli zapewnioną ciągłość dostaw ciepła, gdyŜ zmiana dotychczasowych cen pozwoli Przedsiębiorstwu
energetycznemu kontynuować bez strat prowadzenie działalności ciepłowniczej.
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 URE, 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).
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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 Środkowozachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Uniwersytecka 2/4.

Poz. 681

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 taryfy 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
Dyrektor Środkowozachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: L. Szczygieł
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Poz. 681
Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 23 lutego 2009r.
nr OŁO-4210-3(5)/2009/29/IX/LK

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowozachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: L. Szczygieł

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie
Spółka z o.o.
ul. Langiewicza 14
28-200 Staszów
ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład
Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie i zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2008r. Nr OŁO-4210-21(5) 2008/29/IX/LK,
ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 sierpnia 2008r.

Nr 175, poz. 2333, zmienionej postanowieniem z
dnia 1 września 2008r. Nr OŁO-4210-21(8)/2008/
29/IX/LK ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 września
2008r. Nr 197, poz. 2650 wprowadza się następujące zmiany:

Część IV „Rodzaje i wysokość stawek opłat” tabela pierwsza „stawki opłat dla odbiorców zasilanych
z kotłowni węglowej KC” otrzymuję brzmienie:
Stawki opłat dla odbiorców zasilanych z kotłowni węglowej KC
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Rodzaje cen i stawek opłat
Cena za ciepło
netto
brutto
Stawka opłaty za zamówioną moc cieplną
netto
brutto
netto
brutto
Cena nośnika ciepła
netto
brutto
Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe
netto
brutto
netto
brutto
Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe
netto
brutto

Jednostka miary

G.III

zł/GJ

zł./MW/rok
zł./MW/m-c

zł./MW/m-c

G.IVb

G.V

24,37
29,73

24,37
29,73

24,37
29,73

71 090,64
86 730,58
5 924,22
7 227,55

71 090,64
86 730,58
5 924,22
7 227,55

71 090,64
86 730,58
5 924,22
7 227,55

71 090,64
86 730,58
5 924,22
7 227,55

19,86
24,23

19,86
24,23

19,86
24,23

19,86
24,23

7 543,95
9 203,62
628,66
766,97

11 324,86
13 816,33
943,74
1151,36

11 874,69
14 487,12
989,56
1207,26

15 531,45
18 948,37
1294,29
1579,03

6,94
8,47

10,12
12,35

9,48
11,57

12,08
14,74

zł./m3

zł./MW/rok

G.IVa
24,37
29,73

zł./GJ
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