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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OWA-4210-21(2)/2010/6/VIZM/ES,
OWA-4210-27(2)/2010/6/VIZM/ES, OWA-4210-28(2)/2010/6/VIIZM/ES
z dnia 26 maja 2010 r.
Na podstawie art. 155 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 i 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, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230)
i art. 47 ust. 1 i 2, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45
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 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104
i Nr 81, poz. 530), po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej:
„Przedsiębiorstwem”, które posiada:
– numer 0000006125 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowa-

dzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego,
– numer identyfikacji podatkowej (NIP): 945164-78-66,
zawartego w piśmie z dnia 14 maja 2010 r., znak:
DPA-KRK-2010-016-MJ, w sprawie przedłuŜenia
okresu obowiązywania taryf dla ciepła do dnia
31 lipca 2010 r.,
postanawiam
1. zmienić moją decyzję z dnia 3 grudnia 2008 r.,
Nr OWA-4210-19(23)/2008/6/VI/BH, zmienioną w dniu 26 marca 2010 r., Nr OWA-42106(2)/2010/6/VIzm/ES,
OWA-4210-7(2)/2010/
6/VIzm/ES, w zakresie ustalonego nią okresu
obowiązywania taryfy dla ciepła w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo
działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu, Jędrzejowa, Rzeszowa, Wąbrzeźna, Ciechocinka
i Zakopanego, wydłuŜając ten okres do dnia
31 lipca 2010 r.,
2. zmienić moją decyzję z dnia 23 stycznia 2009 r.,
Nr OWA-4210-74(10)/2008/2009/6/VI/BH, zmie-
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nioną w dniu 26 marca 2010 r., Nr OWA4210-6(2)/2010/6/VIzm/ES,
OWA-4210-7(2)/
2010/6/VIzm/ES, w zakresie ustalonego nią
okresu obowiązywania taryfy dla ciepła
w części dotyczącej prowadzonej przez
Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej
w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców
z terenu Małogoszcza, wydłuŜając ten okres
do dnia 31 lipca 2010 r.,

Poz. 1760

3. zmienić moją decyzję z dnia 27 kwietnia 2009 r.,
Nr OWA-4210-13(5)/2009/6/VII/BH, w zakresie
ustalonego nią okresu obowiązywania taryfy
dla ciepła w części dotyczącej prowadzonej
przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Kielc, wydłuŜając ten okres
do dnia 31 lipca 2010 r.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 3 grudnia 2008 r., Nr OWA4210-19(23)/2008/6/VI/BH zatwierdziłem ustaloną
przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła w części
dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo
działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Krakowa, Jędrzejowa, Rzeszowa, Wąbrzeźna, Ciechocinka
i Zakopanego, ustalając okres jej obowiązywania
do dnia 31 marca 2010 r. Decyzją z dnia 26 marca 2010 r., Nr OWA-4210-6(2)/2010/6/VIzm/ES,
OWA-4210-7(2)/2010/6/VIzm/ES, postanowiłem
zmienić okres obowiązywania tej taryfy dla ciepła, wydłuŜając go do dnia 31 maja 2010 r. Przy
czym Przedsiębiorstwo obecnie nie prowadzi
działalności gospodarczej w zakresie zaopatrywania w ciepło odbiorców z terenu Krakowa.
Natomiast decyzją z dnia 23 stycznia 2009 r.,
Nr OWA-4210-74(10)/2008/2009/6/VI/BH, zatwierdziłem ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę
dla ciepła w części dotyczącej prowadzonej przez
Przedsiębiorstwo
działalności
gospodarczej
w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z
terenu Małogoszcza, ustalając okres jej obowiązywania do dnia 31 marca 2010 r. Decyzją z dnia
26 marca 2010 r., Nr OWA-4210-6(2)/2010
/6/VIzm/ES, OWA-4210-7(2)/2010/6/VIzm/ES, postanowiłem zmienić okres obowiązywania tej
taryfy dla ciepła, wydłuŜając go do dnia 31 maja
2010 r.
Ponadto decyzją z dnia 27 kwietnia 2009 r.,
Nr OWA-4210-13(5)/2009/6/VII/BH, zatwierdziłem
ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła
w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie
zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Kielc,
ustalając okres jej obowiązywania do dnia
31 maja 2010 r.
W dniu 18 maja 2010 r. wpłynęło pismo,
w którym Przedsiębiorstwo wniosło o przedłuŜenie do dnia 31 lipca 2010 r. okresu obowiązywania taryf dla ciepła, zatwierdzonych ww. decyzjami ze względu na brak sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009, które są podsta-

wą do prawidłowego przygotowania finalnego
wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła. Ponadto przedłuŜenie okresu stosowania tych taryf
umoŜliwi skonsolidowanie wszystkich ww.
trzech taryf dla ciepła w jedną. A takŜe ze względu na brak moŜliwości zatwierdzenia przed końcem maja 2010 r. nowej taryfy dla ciepła, przedłoŜonej przez Przedsiębiorstwo w dniu 18 maja
2010 r.
Jednocześnie z przedłoŜonego przez
Przedsiębiorstwo wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła, nie wynika aby mogły nastąpić obniŜki opłat dla odbiorców ciepła, zatem
przedłuŜenie okresu obowiązywania ww. taryf
dla ciepła o dwa miesiące nie spowoduje naruszenia interesów odbiorców.
Na podstawie art. 61 § 1 w związku
z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ww. zmiany.
Mając na względzie interes Przedsiębiorstwa oraz ochronę interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen, a takŜe konieczność zapewnienia, aby nowa taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa pokryła wszystkie uzasadnione koszty dostarczania ciepła do odbiorców,
uznałem Ŝe przedmiotowy wniosek Przedsiębiorstwa jest uzasadniony jego słusznym interesem, a przedłuŜenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla ciepła do dnia 31 lipca
2010 r. nie narusza interesu odbiorców.
Zgodnie z art. 155 Kpa, 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.
Biorąc pod uwagę wskazane powyŜej,
istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy okoliczności, postanowiłem orzec jak w sentencji.
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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, w związku art. 47946 i art. 47947 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie
naleŜy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.
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 zmianę decyzji
w całości lub w części (art. 47949 kodeksu
postępowania cywilnego).

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku
z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
z uwagi na to, Ŝe Przedsiębiorstwo prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na terenie 4 województw,
niniejsza decyzja zostanie skierowana do
ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw: Małopolskiego, Świętokrzyskiego,
Kujawsko-Pomorskiego i Podkarpackiego.
Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika
do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1). Eliza
Sztylko
Otrzymują:
1. Dalkia Polska S.A., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa,
2. Wojewoda Małopolski,
3. Wojewoda Świętokrzyski,
4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
5. Wojewoda Podkarpacki.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
p.o. Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki :
Adam Dobrowolski
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 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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