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3343
UCHWAŁA Nr LII/432/10
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w
związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze późn. zmianami) uchwala się,
co następuje:
§1
Określa się szczegółowy sposób konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gniew.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie
Janusz Karzyński
Załącznik
do uchwały nr LII/432/10
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 27 października 2010 r.

2. Każdy z podmiotów wskazanych w ust. 1 ma prawo
wyrażenia opinii w sposób określony w uchwale oraz
przesłanie jej na wskazany w ogłoszeniu o konsultacji
adres i we wskazanej formie.
3. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 ogłasza
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.
4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno
określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formę konsultacji.
5. Informację o konsultacjach Burmistrz opublikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gniew, w
terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem ich
rozpoczęcia
§2
1. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie będącej
przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje mogą mieć formę:
1) ankiet, w tym elektronicznych,
2) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji,
3) składania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji drogą pocztową, elektroniczną
lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i
Gminy Gniew.
§3

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
§1
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zwanych dalej „organizacjami”, dotyczącej projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje
przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny
zakres działania obejmuje obszar gminy Gniew.

1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół
zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku
konsultacji. W przypadku spotkania z przedstawicielami
organizacji załącznikiem do protokołu jest lista
obecności uczestników spotkania.
2. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości
w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, przez
opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gniew,
a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Gniew
3. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do
projektów aktów, o których mowa w § 1
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UCHWAŁA Nr I/4/10
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wyskokości stypendiów sportowych, nagród i wyróznień dla zawodników oraz osób wyrózniających sie osiągnięciami w działalności sportowej.
Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, zm.
Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustanawia się stypendia sportowe, zwane dalej
„stypendiami”, nagrody i wyróżnienia dla zawodników
zrzeszonych w klubie sportowym mającym siedzibę
na terenie Kwidzyna, osiągających wysokie wyniki w
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Ustanawia się stypendia sportowe, zwane dalej
„stypendiami”, nagrody i wyróżnienia dla trenerów
zrzeszonych w klubie sportowym mającym siedzibę
na terenie Kwidzyna, prowadzących szkolenie
zawodników osiągających wysokie wyniki w
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
3. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla trenerów
oraz innych osób wyróżniających się działalnością
sportową w klubie sportowym mającym siedzibę na
terenie Kwidzyna, zwanych działaczami sportowymi.
4. Ustanawia się wyróżnienie honorowe w postaci tytułu
„Mecenasa sportu” dla osób fizycznych i prawnych za
wspieranie sportu na terenie Kwidzyna.
§2
1. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia przyznaje
Burmistrz Miasta Kwidzyna, zwany dalej Burmistrzem,
na wniosek złożony przez:
1) zawodnika lub jego prawnego opiekuna,
2) klub sportowy,
3) osobę fizyczną,
2. Burmistrz może przyznać stypendium, nagrodę lub
wyróżnienie, o których mowa w § 1, z inicjatywy
własnej. W takim przypadku ust. 3 nie stosuje się.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1. opiniuje Komisja
ds. stypendiów i nagród sportowych w składzie:
1) Zastępca Burmistrza ds. Społecznych - jako przewodniczący komisji,
2) Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, Kultury i
Sportu,
3) Pełnomocnik Burmistrza ds. Społecznych,
4) Dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji,
5) Przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Turystyki i Rekreacji Rady Miejskiej w Kwidzynie,
6) Przewodniczący Kwidzyńskiej Rady Sportu.
4. Wniosek o przyznanie stypendium, nagrody lub
wyróżnienia należy składać w Biurze Obsługi Ludności
Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w terminie do 20
stycznia i 20 lipca danego roku.
5. W sytuacjach wyjątkowych Burmistrz może przyjąć
wnioski w innym terminie, niż wskazane w ust. 4.
6. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w
§ 1 ust. 1 i 2 powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres
zamieszkania),

2) dane osobowe zawodnika/trenera (imię i nazwisko,
adres zamieszkania, PESEL, miejsce urodzenia,
NIP, siedziba Urzędu Skarbowego właściwego dla
miejsca zamieszkania, miejsce zatrudnienia/nauki,
nazwę klubu sportowego mającego siedzibę na
terenie Kwidzyna i zrzeszającego zawodnika/trenera),
3) uzasadnienie wnioskodawcy zawierające informację o osiągnięciach zawodnika/trenera, potwierdzone przez członka zarządu klubu sportowego
mającego siedzibę na terenie Kwidzyna i zrzeszającego zawodnika/trenera,
4) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania
Burmistrza o zaistniałych okolicznościach prowadzących do wstrzymania lub pozbawienia stypendium,
5) oświadczenie zawodnika/trenera do celów podatkowych oraz numer rachunku bankowego, na który
należy przekazać stypendium,
6) oświadczenia zawodnika/trenera o wyrażeniu zgody
na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
oraz przekazywanie do publicznej wiadomości faktu
przyznania stypendium.
7. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia
powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres
zamieszkania),
2) dane osobowe zawodnika/trenera (Działacza sportowego (imię nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,
miejsce urodzenia, NIP, siedziba Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, miejsce
zatrudnienia/nauki, nazwę klubu sportowego mającego siedzibę na terenie Kwidzyna i zrzeszającego
zawodnika/trenera),
3) uzasadnienie wnioskodawcy zawierające informację o osiągnięciach zawodnika/trenera (Działacza
sportowego, potwierdzone przez członka zarządu
klubu sportowego mającego siedzibę na terenie
Kwidzyna i zrzeszającego zawodnika/trenera (Działacza sportowego,
4) oświadczenia zawodnika/trenera (Działacza sportowego o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywaniu do
publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody
lub wyróżnienia.
§3
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych
na stypendia określa się corocznie w uchwale
budżetowej.
2. Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi
kwota brutto 2. 300 zł, przy czym wysokość stypendium
nie może miesięcznie przekroczyć brutto 7-krotności
tej kwoty.
3. Stypendium przyznawane jest na czas określony, nie
dłuższy, niż rok kalendarzowy.
4. Stypendium wypłacane jest do 10 dnia miesiąca, za
poprzedni miesiąc. W szczególnej sytuacji stypendium
może być wypłacone w innym terminie.
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5. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1, wypłacane
jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Burmistrzem i zawodnikiem i przekazywane będzie
przelewem na rachunek bankowy zawodnika lub jego
prawnego opiekuna.
6. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 2, wypłacane
jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy
burmistrzem i trenerem i przekazywane będzie
przelewem na rachunek bankowy trenera.
§4
1. Zawodnik/trener może być pozbawiony stypendium
z inicjatywy własnej Burmistrza lub na wniosek
podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1, jeżeli:
1) utracił na ponad 3 miesiące zdolność do uprawiania
sportu/trenowania zawodników, stwierdzoną przez
lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do
wydania zaświadczenia lekarskiego,
2) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego lub uprawiania sportu,
3) utracił status zawodnika/trenera albo przestał być
członkiem klubu sportowego działającego na terenie Kwidzyna,
4) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego
popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu lub rażąco naruszył normy etyczne,
5) z innych uzasadnionych przyczyn.
2. O pozbawieniu stypendium Burmistrz powiadamia
zawodnika/trenera i wnioskodawcę.
3. O pozbawieniu stypendium decyduje Burmistrz.
4. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
5. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe
dane podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami,
od dnia jego wypłaty.

§5
1. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 1 ust. 1,
2 i 3 mogą mieć charakter finansowy, rzeczowy lub
honorowy.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 1 określa
się corocznie w uchwale budżetowej.
3. Nagrody rzeczowe lub finansowe oraz wyróżnienia
mogą być przyznane w wysokości do 3-krotności
kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2.
4. Rodzaj i ilość nagród oraz wyróżnień ustala Burmistrz
w zależności od wielkości środków, o których mowa
w ust. 3.
5. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 1 mają
charakter jednorazowy.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Kwidzyna.
§7
Traci moc uchwała:
1) Nr XXXIX/311/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z
dnia 26 stycznia w sprawie określenia regulaminu
przyznawania stypendiów sportowych i nagród dla
zawodników,
2) Nr XXXIX/312/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26
stycznia 2006 roku w sprawie określenia regulaminu
przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta
Kwidzyna za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz
nadawania tytułu „Mecenasa Sportu”.
§8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz

3345
UCHWAŁA Nr XXXI/206/10
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr
142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co
następuje:

dodaje się załącznik nr 15 stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały,
— w załączniku nr 10 w rozdziale I w § 1, i § 2, pkt 2
skreśla się wyraz „ Balewo”,

§1

§2

W uchwale Nr VI/28/07 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia
statutów sołectw na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie
wprowadza się następujące zmiany: - w § 1 uchwały

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Eugeniusz Żebrowski
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Załącznik
do uchwały nr XXXI/206/10
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
STATUT Sołectwa Balewo
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Ogół mieszkańców sołectwa Balewo stanowi samorząd mieszkańców Wsi Balewo.
§2
1. Sołectwo jest terytorialną jednostką pomocniczą
gminy powołaną uchwałą Gminnej Rady Narodowej
Nr III/13/88.
2. Sołectwo Balewo obejmuje terytorium wsi Balewo.

2. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata i kończy się w
momencie wyboru nowych organów.
§6
Organy sołectwa co najmniej raz w roku obowiązane
są składać na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej
działalności.
§7
Działalność w organach sołeckich ma charakter społeczny.
§8
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie
wiejskie.
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy
mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze.
§9

Rozdział 2
Zadania sołectwa
§3
1. Do zakresu działań sołectwa należą wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone
ustawami i uchwałami Rady Gminy.
2. Do zadań sołectwa w szczególności należy:
a) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu
spraw socjalnych, bytowych i kulturalnych,
b) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w
ramach przyznanych kompetencji,
c) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców
sołectwa oraz w innych sprawach w jakich o taką
opinię wystąpi Rada Gminy,
d) wnioskowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie
spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców wsi,
e) współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu
sołectwa, głównie przez ułatwianie im kontaktu z
wyborcami,
f) współpraca z właściwymi organami w zakresie
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i
ochrony przeciwpożarowej,
g) organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych,
h) podejmowanie działań mających na celu likwidację
sporów i konfliktów sąsiedzkich,
i) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
j) inicjowanie i udział w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowych.

1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa, radę
sołecką lub na wniosek organów gminy.
2. Sołtys obowiązany jest również zwołać zebranie
wiejskie na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców
uprawnionych do głosowania. W takim przypadku
zebranie powinno być zwołane w terminie 7 dni od
daty złożenia wniosku.
§ 10
1. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego
zawiadamia sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w
sołectwie co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym
terminem, chyba, że cel zwołania zebrania uzasadnia
przyjęcie krótszego terminu.
2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co
najmniej 10% uprawnionych do głosowania
3. W przypadku braku qworum tj. poniżej 10%
mieszkańców uprawnionych do głosowania, Sołtys
wyznacza ponowny termin zebrania, które jest ważne
bez względu na liczbę jego uczestników. Przepis pkt 1
stosuje się odpowiednio.
§ 11
1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys.
2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego
obrad.
3. Uchwały zebrania zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów osób biorących w nim
udział, za wyjątkiem wyboru i odwołania sołtysa i
członków rady sołeckiej.
4. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu
głosowania tajnego w k ażdej innej sprawie,
uchwałą podjętą zwykłą większością głosów osób
uczestniczących w zebraniu.
5. Uchwały podpisuje przewodniczący zebrania.

§4

§ 12

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może
nawiązać kontakty z innymi sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania
wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do odpowiednich
organów.

1. Organem wykonawczym jest sołtys.
2. Do zadań sołtysa należy:
a) przygotowywanie i zwoływanie zebrań wiejskich,
b) przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów
rozstrzygnięć i opinii w sprawach należących do
kompetencji sołectwa,
c) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
d) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady
Gminy,
e) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej,
f) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
g) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołec-

Rozdział 3
Organy sołectwa
§5
1. Organami sołectwa są: - zebranie wiejskie, - sołtys, rada sołecka w ilości 3 osób.
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twie,
h) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób
zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie wybiera radę sołecką wspomagającą
sołtysa w wykonywaniu obowiązków.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa
spowodowanej chorobą lub innymi przemijającymi
okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady
sołeckiej wskazany przez zebranie wiejskie.
Rozdział 4
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
§ 14
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze
uchwały Rada Gminy tak, by mogły one odbyć się
nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia
kadencji.
2. Pierwsze zebranie, na którym ma być dokonany
wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje wójt określając
miejsce, dzień i godzinę zebrania.
3. Przewodniczącym zebrania może być osoba wskazana
przez wójta.
§ 15
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie
3 osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród
uczestniczących w zebraniu wiejskim mieszkańców.
2. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba
kandydująca do organów sołectwa.
3. Do zadań komisji należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego głosowania,
c) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów oraz sporządzenie protokołu o wyborach, który podpisują
członkowie komisji i przewodniczący zebrania.
§ 16
Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może być każdy
mieszkaniec sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze do rad gmin, powiatów i sejmików województw.
§ 17
1. Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby
kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa,
zwykłą większością głosów w obecności 10%
uprawnionych do głosowania.
2. Sołtysem zostaje kandydat, który zachowuje kryteria
zawarte w ust. 1.
3. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał
wymaganej większości głosów, do drugiej tury
głosowania przechodzi tylko dwóch kandydatów,
którzy w pierwszej turze otrzymali największą ilość
głosów.
4. Jeżeli kandydaci otrzymali równą ilość głosów
uniemożliwiającą dokonanie wyboru sołtysa, o
wyborze decyduje losowanie.
§ 18
1. Członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu
tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby
kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania zwykła większością

głosów przy obecności 10% uprawnionych do
głosowania.
2. Członkiem rady sołeckiej zostaje kandydat, który
uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą ilość głosów
uniemożliwiającą dokonanie wyboru rady sołeckiej, o
wyborze decyduje losowanie.
§ 19
1. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa lub
członka rady sołeckiej, zebranie wiejskie stwierdza
wakat i przeprowadza wybory uzupełniające.
2. Stwierdzenie wakatu może nastąpić wskutek:
a) pisemnego zrzeczenia się funkcji,
b) braku prawa wybieralności w dniu wyborów lub
utraty tego prawa,
c) zmiany miejsca zamieszkania,
d) śmierci.
3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli
ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed
zakończeniem kadencji. W tym przypadku obowiązki
sołtysa pełni członek rady sołeckiej wskazany przez
zebranie wiejskie.
Rozdział 5
Tryb odwołania sołtysa i rady sołeckiej
§ 20
1. Wniosek o odwołanie sołtysa i rady sołeckiej może
zgłosić:
a) 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania,
b) wójt.
2. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej następuje
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów
w obecności 10% mieszkańców uprawnionych do
głosowania.
Rozdział 6
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa.
§ 21
1. Kontrole i nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje
Rada Gminy przez Komisję Rewizyjną oraz Wójta
Gminy, którzy mają prawo do żądania wszelkich
dokumentów oraz pisemnych wyjaśnień od sołtysa i
rady sołeckiej związanych z działalnością sołectwa.
2. Rada sołecka przedkłada w terminie do końca marca
sprawozdanie z działalności gospodarczej i społecznej
w poprzednim roku kalendarzowym Wójtowi i Radzie
Gminy.
3. Radni, wójt i upoważnieni przez niego pracownicy
Urzędu Gminy mają prawo do uczestnictwa w
posiedzeniach organów sołectwa.
4. Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy ma prawo
uchylić uchwałę zebrania wiejskiego z powodu
niezgodności z prawem.
5. Punkt 2 ma zastosowanie w przypadku dysponowania
przez Sołectwo środkami finansowymi wydzielonymi
w budżecie gminy.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe.
§ 22
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy uchwałą z
własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.
Statut został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Mikołajkach
Pomorskich Nr XXXIX/206/10 z 12 sierpnia 2010 roku.
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3346
UCHWAŁA Nr XXXIX/209/10
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Z 2001.r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z
2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w
sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań,
jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) Rada
Gminy w Mikołajkach Pomorskich uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, które
stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Mikołajki Pomorskie.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Eugeniusz Żebrowski
Załącznik
do uchwały nr XXXIX/209/10
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy
§1
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, powinien spełnić
następujące wymagania:
1) 1. W zakresie wyposażenia technicznego: a) powinien
posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o
konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek,
transport i wyładunek odpadów komunalnych, w
sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska
poprzez samoistne, wysypywanie się, wylewanie, bądź
rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie

przykrych woni (odorów); b) pojazdy powinny
być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz
posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym; c) pojazdy powinny być oznakowane w
sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację
podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy,
adres, telefon kontaktowy i rodzaj odpadów - do
zbierania których są przeznaczone); d) przedsiębiorca
zobowiązany jest do posiadania właściwych
urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, tj.
szczelnych pojemników z zamykanymi otworami
wsypowymi, szczelnych kontenerów z zamykanymi
otworami wsypowymi, pojemników, kontenerów
- przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych (niebieski- papier, zielony- na szkło
kolorowe i bezbarwne, żółty- na tworzywa sztuczne)
oraz worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów, kontenerów i toreb przeznaczonych na
odpady budowlane; e) przedsiębiorca zobowiązany jest
do zawierania umów z właścicielami nieruchomości
na odbiór odpadów stałych oraz wyposażenie ich w
odpowiednie, w zależności od potrzeb urządzenia do
zbierania odpadów; f) urządzenia o których mowa w
ppkt d) powinny być oznakowane w sposób trwały
i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu
świadczącego usługi.
2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych
z w i ą z a ny ch ze ś w i a d c zo ny m i u s ł u ga m i : a )
przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania
terenu do parkowania lub garażowania pojazdów
oraz magazynowania urządzeń, o których mowa w §
1 pkt 1 ppkt a i d lub bazy transportowo - sprzętowej
zapewniającej codzienne parkowanie lub garażowanie
pojazdów po zakończeniu pracy oraz magazynowanie
i utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz
sanitarno - higienicznym urządzeń do zbierania
odpadów komunalnych wymienionych w § 1 pkt 1
ppkt d.
Teren do parkowania i garażowania pojazdów
powinien być ogrodzony i posiadać nawierzchnię
utwardzoną, z możliwością odprowadzania wód
deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody;
b) teren do parkowania lub garażowania pojazdów
powinien być zlokalizowany w takiej odległości od
zabudowań mieszkalnych, aby nie stwarzać uciążliwości
dla mieszk ańców związanych z prowadzoną
działalnością; c) przedsiębiorca zobowiązany jest
posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość
mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania
ich w należytym stanie sanitarno – higienicznym; d)
przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy
z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie
mycia lub dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku
możliwości mycia dezynfekcji pojazdów na terenie
bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do
parkowania lub garażowania pojazdów.
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dla mieszkańców; c) przedsiębiorca zobowiązany jest
posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość
mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania
ich w należytym stanie sanitarno – higienicznym; d)
przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy
z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie
mycia lub dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku
możliwości mycia dezynfekcji pojazdów na terenie
bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do
parkowania lub garażowania pojazdów.

3) W zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych: a) Miejsce odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest zgodne
z Planem gospodarki odpadami dla Województwa
Pomorskiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla
Gminy Mikołajki Pomorskie.
§2
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie powinien spełniać następujące wymagania:
1) W zakresie wyposażenia technicznego: a) powinien
posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne,
zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz
posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczania do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym; b) pojazdy powinny być oznakowane w
sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację
podmiotu świadczącego usługi (nazwę, adres i telefon
przedsiębiorcy).
2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych
z w i ą z a ny ch ze ś w i a d c zo ny m i u s ł u ga m i : a )
przedsiębiorca powinien posiadać teren do
parkowania lub garażowania pojazdów spełniający
następujące warunki, zapewniający codzienne
parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu
pracy. Teren powinien być ogrodzony, w sposób
uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych i
powinien posiadać nawierzchnię utwardzoną, z
możliwością odprowadzania wód deszczowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie
powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody; b)
teren do parkowania lub garażowania pojazdów
powinien być zlokalizowany w takiej odległości
od zabudowań mieszkalnych, aby nie stwarzać
uciążliwości związanych z prowadzoną działalnością

§3
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia
wymagań poprzez przedłożenie:
a) właściwych dokumentów potwierdzających posiadanie
odpowiednich środków technicznych, niezbędnych do
wykonania działalności i potwierdzających spełnienie
wyżej określonych wymagań;
b) dokumentów stwierdzających prawo do użytkowania
terenu, na którym będą parkowane lub garażowane
pojazdy lub prawo do użytkowania całości lub części
bazy transportowej;
c) promesy odbioru nieczystości ciekłych przez
przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną, zgodnie
z wymogami funkcjonowania stacji zlewnej;
d) dokumentu stwierdzającego gotowość przyjęcia
odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania
odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których
mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.46),
wymienionego w § 1 pkt 3.

3347
DECYZJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-76(5)/2010/266/IX/DJ
z dnia 16 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 155 i 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, Nr
169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170, poz.
1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz.
565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229,
poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676,
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz.
1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2,
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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.
1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81,
poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 24 listopada 2010 r. Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej EMPEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce, zwanego w dalszej
części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 23 lipca 2010 r. Nr OGD-421016(14)/2010/266/IX/CW zatwierdzającą dziewiątą taryfę
dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez
zmianę brzmienia w części 4 pkt 4.1. taryfy.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE
W dniu 23 lipca 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr OGD4210-16(14)/2010/266/IX/CW zatwierdził dziewiątą taryfę
dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej
obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/174/266/U/OT1/98/WF z
dnia 7 października 1998 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/188/266/U/
OT1/98/WF z dnia 7 października 1998 r.,zmienioną
późniejszymi decyzjami,
w dniu 30 listopada 2010 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany
decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (dziewiątej),
w części dotyczącej wysokości cen ciepła i stawek
opłat. Zmiana polegała na pozostawieniu w taryfie
cen i stawek opłat wyłącznie w ujęciu netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 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), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyżką
podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyjętej ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(„ustawa okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art.
19 pkt 5 ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu
o 1 pkt procentowy (tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka podatku VAT. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło przewidzieć wyżej
wymienionego istotnego zdarzenia. Z tych względów za
uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przemawia nie
tylko słuszny interes Przedsiębiorstwa, ale również słuszny interes społeczny (odbiorców). Zmianie nie sprzeciwiają się zaś przepisy szczególne
Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i
stawek opłat zawartych w części 4 pkt 4.1. zatwierdzonej
taryfy.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 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 – 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
decyzja oraz zmiana taryfy zostaną skierowane do
ogłoszenia we właściwym miejscowo wojewódzkim
dzienniku urzędowym.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
Dyrektor
Północnego Oddziału
Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom
Załącznik
do decyzji nr OGD-4210-76(5)/2010/266/IX/DJ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16 grudnia 2010 r.
ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej EMPEC Spółkę z o.o. z siedzibą w
Ustce, stanowiącą załącznik do decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2010r. nr OGD-421016(14)/2010/266/IX/CW wprowadza się następujące
zmiany:
Cz.4 p.4.1. otrzymuje następujące brzmienie:
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CZĉĝû 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOĝû CEN I STAWEK OPŁAT
4.1. Ceny i stawki opłat.
Grupa odbiorców

I
II
III
IV
Grupa odbiorców

I
II
III
IV
Grupa odbiorców

V

Cena za zamówioną moc cieplną
[zł /MW]
roczna
68.932,22
68.932,22
68.932,22
68.932,22

Cena ciepła
[zł /GJ]

Cena
noĞnika ciepła
[zł/m3]

25,83
25,83
25,83
25,83

18,00
18,00
18,00
18,00

rata miesiĊczna
5.744,35
5.744,35
5.744,35
5.744,35

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe [zł /MW]
roczna
15.654,58
28.029,62
20.823,62
31.834,27

Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
[zł /GJ]

rata miesiĊczna
1.304,55
2.335,80
1.735,30
2.652,86

Stawka opłaty miesiĊcznej
za zamówioną moc
[zł/MW]
8.461,11

5,01
10,83
6,70
12,68

Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
71,47

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT naliczany bĊdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
PREZES ZAR ZĄDU
mgr inĪ. Ireneusz Zagrodzki

3348
DECYZJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-75(8)/2010/212/IX/MF
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 155 i 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,
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr
229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt
2, 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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.

1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.
1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81,
poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 29 listopada 2010 r. Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej „PEC” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kwidzynie, zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
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postanawiam
zmienić decyzję z dnia 27 listopada 2009 r. Nr OGD
-4210-45(14)/2009/212/IX/KG zatwierdzającą dziewiątą taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo,
poprzez zmianę brzmienia taryfy w części IV pkt 4.1.
oraz wydłużenie okresu obowiązywania stawek opłat za
usługi przesyłowe, zawartych w zatwierdzonej tą decyzją
taryfie dla ciepła do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 27 listopada 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr
OGD-4210-45(14)/2009/212/IX/KG zatwierdził dziewiątą
taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/210/212/
U/2/98/KW z dnia 6 października 1998 r., zmienioną
późniejszymi decyzjami
- obrót ciepłem Nr OCC/66/212/U/2/98/KW z dnia
6 października 1998 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,
w dniu 30 listopada 2010 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany
decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (dziewiatą)
przez wydłużenie okresu obowiązywania stawek opłat
za usługi przesyłowe w niej zawartych do dnia 30
kwietnia 2011 r. oraz w części dotyczącej wysokości
stawek opłat za usługi przesyłowe przez pozostawienie
w taryfie stawek opłat wyłącznie w ujęciu netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 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), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
W zakresie zmiany okresu obowiązywania taryfy
Przedsiębiorstwo wskazało we wniosku m. in., iż przedłużenie okresu obowiązywania taryfy pozwoli na ostateczne zaewidencjonowanie kosztów poniesionych w 2010
r. oraz sporządzenie bilansu. Tak więc Przedsiębiorstwo
urealni w nowej kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłowe ponoszone koszty uzasadnione. Ponadto przedłużenie okresu obowiązywania dziewiątej taryfy dla ciepła
pozwoli na dalsze stosowanie stawek opłat za usługi
przesyłowe zawartych w tej taryfie do dnia zatwierdzenia
nowej taryfy, albowiem Przedsiębiorstwo nie może ich
stosować bez akceptacji Prezesa URE. Wysokość stawek
opłat za usługi przesyłowe nie ulegnie zmianie. W ten

Poz. 3348

sposób Przedsiebiorstwo będzie w dalszym ciągu stosowało stawki opłat skalkulowane na podstawie kosztów
uzasadnionych, przy zachowaniu zasady ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
Zatem za dokonaniem zmiany taryfy przemawia w szczególności interes Przedsiebiorstwa oraz interes społeczny.
Jednocześnie uwzględnienie wniosku pozwoli na skoordynowanie procesu zatwierdzenia taryfy Przedsiębiorstwa oraz wytwórcy ciepła, od którego Przedsiebiorstwo
zakupuje ciepło, co ma doprowadzić do równoczesnego
wprowadzenia do stosowania taryf dla ciepła obu przedsiebiorstw energetycznych.
Z kolei zmiana stawek opłat za usługi przesyłowe
związana jest z podwyżką podatku od towarów i usług
(VAT), wynikającą z przyjętej ustawy z dnia 26 listopada
2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej („ustawa okołobudżetowa”). Jak
wynika z przepisu art. 19 pkt 5 ustawy okołobudżetowej
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2013 r. podwyższeniu o 1 pkt procentowy (tj. z 22% na
23%) ulega podstawowa stawka podatku VAT. Ponadto
nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło
przewidzieć wyżej wymienionego istotnego zdarzenia.
Z tych względów za uwzględnieniem zaproponowanej
zmiany przemawia nie tylko słuszny interes Przedsiębiorstwa, ale również słuszny interes społeczny (odbiorców).
Zmianie nie sprzeciwiają się zaś przepisy szczególne.
Zatem zachodzą przesłanki do uwzględnienia wnioskowanych przez Przedsiebiorstwo zmian.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 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 – 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
decyzja oraz zmiana taryfy zostanie skierowana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z
siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom
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Załącznik
do decyzji nr OGD-4210-75(8)/2010/212/IX/MF
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16 grudnia 2010 r.

Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki Nr OGD-4210-45(14)/2009/212/IX/
KG z dnia 27 listopada 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
W Taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość stawek opłat
4.1. Stawki opłat za usługi przesyłowe:
Lp.
1.

2.

Lp.
1.

2.

Lp.
1.

2.

jednostka
miary

Grupa odbiorców S – 1
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

2 410,83

rata miesięczna

40 852,21
3 404,35

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

13,63

zł/GJ

netto

45 688,75

roczna
rata miesięczna

netto

zł/MW

jednostka
miary

Grupa odbiorców S – 3

11,14

zł/GJ

roczna

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW

jednostka
miary

Grupa odbiorców S – 2
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

28 929,92

roczna
rata miesięczna

netto

zł/MW

3 807,40
zł/GJ

16,49

Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Główny Księgowy
Zastępca Prezesa
Danuta Hirsz

Prezes Zarządu
Grzegorz Hejna
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DECYZJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-68(4)/2010/1608/VII/KG
z dnia 16 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 155 i 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,
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr
229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt
2, 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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165,
poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr
81, poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 25 listopada 2010 r. Zarząd Morskiego Portu
Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, zwanego w dalszej części
decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 15 stycznia 2010 r. Nr OGD
-4210-55(10)/2009/2010/1608/VII/JG zatwierdzającą
siódmą taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę brzmienia taryfy w części IV pkt
1.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 15 stycznia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr
OGD-4210-55(10)/2009/2010/1608/VII/JG zatwierdził
siódmą taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia 28 lutego
2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/963/1608/N/3/2001/ZJ
z dnia 24 stycznia 2001 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/966/1608/
W/3/2001/ZJ z dnia 24 stycznia 2001 r.,zmienioną
późniejszymi decyzjami,
- obrót ciepłem Nr OCC/279/1608/W/3/2001/ZJ z dnia 24
stycznia 2010 r.
w dniu 25 listopada 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (siódmą), w części dotyczącej
wysokości cen i stawek opłat. Zmiana polegała na pozo-

stawieniu w taryfie cen i stawek opłat wyłącznie w ujęciu
netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 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), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Przedmiotowa zmiana związana jest z planowaną podwyżką podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą
z projektu ustawy z dnia 9 września 2010 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wynika z uzasadnienia tegoż projektu, zakłada się podwyższenie w
okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. podstawowej stawki
podatkowej o 1 pkt procentowy (tj. z 22% na 23%). W
związku z tym zdarzenie to jest istotne albowiem zmiana
taryfy spowoduje uniknięcie przez odbiorców wątpliwości co do wysokości cen i stawek opłat zatwierdzonych w taryfie. W ocenie Prezesa URE uzasadnione jest
przyjęcie, iż podwyżka podatku VAT wskazana w ww.
projekcie ustawy wejdzie w życie już na początku 2011
r. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo
nie mogło przewidzieć wyżej wymienionego istotnego
zdarzenia. Z tych względów za uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przemawia nie tylko słuszny interes
Przedsiębiorstwa, ale również słuszny interes społeczny
(odbiorców).
Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen
i stawek opłat zawartych w części IV pkt 1 zatwierdzonej
taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 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 – 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
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uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art.
31 ust. 3 pkt 2 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
decyzja oraz zmiana taryfy zostanie skierowana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, Przedsiebiorstwo wprowadza taryfę
do stosownia nie wcześniej niż po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w

Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z
siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom
Załącznik
do decyzji nr OGD-4210-68(4)/2010/1608/VII/KG
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Zmiana taryfy dla ciepła
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., stanowiącej załącznik do
decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD4210-55(10)/2009/2010/1608/VII/JG z dnia 15 stycznia
2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
Część IV pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość stawek opłat.
4.1.

Stawki opłat:

GRUPA ODBIORCÓW II.
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną
stawka opłaty za ciepło
GRUPA ODBIORCÓW III.
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną
stawka opłaty za ciepło
GRUPA ODBIORCÓW IV.
stawka opłaty stałej za usługi
roczna
przesyłowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
GRUPA ODBIORCÓW V.
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

j.m.
zł/MW

rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

17 032,88

zł/GJ
j.m.
zł/MW

80,49
NETTO
15 586,27

zł/GJ

106,13

j.m.

NETTO
25 197,39

zł/MW

2 099,78
9,88

zł/GJ
j.m.

roczna

NETTO

zł/MW

NETTO
41 611,24

zł/GJ

3 467,60
17,77

Ustalone w Taryfie dla ciepła stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
PROKURENT
Główny Księgowy

Dyrektor d/s Infrastruktury
Leszek Jurczyk

Helena Mrula
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3350
DECYZJE
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-84(5)/2010/423/VII/KG
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 155 i 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,
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr
229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt
2, 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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165,
poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr
81, poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 1 grudnia 2010 r. Zakład Energetyki Cieplnej
SPEC - PEC Sp. z o. o. z siedzibą w Kartuzach, zwany w
dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 1 października 2009 r. Nr OGD4210-27(14)/2009/423/VII/JG zatwierdzającą siódmą taryfę
dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez
zmianę brzmienia taryfy w części IV pkt 4.1.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 1 paździenika 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr
OGD-4210-27(14)/2009/423/VII/JG zatwierdził siódmą
taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/963/1608/N/3/2001/ZJ
z dnia 24 stycznia 2001 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/966/1608/
W/3/2001/ZJ z dnia 24 stycznia 2001 r.,zmienioną
późniejszymi decyzjami,
- obrót ciepłem Nr OCC/279/1608/W/3/2001/ZJ z dnia 24
stycznia 2010 r.
w dniu 8 grudnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (siódmą), w części dotyczącej
wysokości cen i stawek opłat. Zmiana polegała na pozostawieniu w taryfie cen i stawek opłat wyłącznie w ujęciu
netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospo-

darki 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), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyżką
podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyjętej ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(„ustawa okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art.
19 pkt 5 ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu
o 1 pkt procentowy (tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka podatku VAT. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło przewidzieć wyżej
wymienionego istotnego zdarzenia. Z tych względów za
uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przemawia nie
tylko słuszny interes Przedsiębiorstwa, ale również słuszny interes społeczny (odbiorców). Zmianie nie sprzeciwiają się zaś przepisy szczególne.
Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i
stawek opłat zawartych w części IV pkt 4.1 zatwierdzonej
taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 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 – 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
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decyzja oraz zmiana taryfy zostanie skierowana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, Przedsiebiorstwo wprowadza taryfę
do stosownia nie wcześniej niż po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
DYREKTOR
Północnego Oddziału
Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom

Załącznik
do decyzji nr OGD-4210-84(5)/2010/423/VII/KG
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 17 grudnia 2010 r.
ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
W Taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cielnej SPEC-PEC Spółka z o.o. z siedzibą w Kartuzach, stanowiącej załącznik do Decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 01.10.2009 r., nr OGD-421027(14)/2009/423/VII/JG wprowadza się następujące
zmiany:

Część IV pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:
Grupa odbiorców A
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło

j.m.
zł/MW
zł/GJ

NETTO
6 299,03
44,22

Grupa odbiorców B
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło

j.m.
zł/MW
zł/GJ

NETTO
7 691,15
44,18

j.m.

Grupa odbiorców C
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
rata miesięczna

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/MW

zł/MW

zł/GJ

NETTO
60 460,06
5 038,34
27,52
16,40
24 732,98
2 061,08
6,88

Grupa odbiorców D
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło

j.m.
zł/MW
zł/GJ

NETTO
7 798,43
42,11

Grupa odbiorców E
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło

j.m.
zł/MW
zł/GJ

NETTO
10 135,65
47,20

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT
naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami

DYREKTOR
Roman Hanasz
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3351
DECYZJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-69(6)/2010/438/VII/CW
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 155 i 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, Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004
r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz.
682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009
r. Nr 195, poz. 1502, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40,
poz. 230, Nr 167, poz. 1131), w związku z art. 47 ust. 1 i
2, art. 23 ust. 2 pkt 2, 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) oraz w związku z
§ 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w
Lęborku zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 12 sierpnia 2010 r. Nr OGD
-4210-11(13)/2010/438/VII/PW (zmienioną decyzją
Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2010 r. Nr OGD-421061(4)/2010/438/VII/KK) zatwierdzającą siódmą taryfę dla
ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę
brzmienia części IV pkt 4.1. taryfy.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 12 sierpnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”), decyzją Nr OGD-421011(13)/2010/438/VII/PW zatwierdził siódmą taryfę dla
ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej
obowiązywania do dnia 30 września 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/401/438/U/OT1/98/SA z
dnia 28 października 1998 r. (zmienioną późniejszymi
decyzjami),
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/418/438/U/
OT1/98/SA z dnia 28 października 1998 r. (zmienioną
późniejszymi decyzjami),
w dniu 26 listopada 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji
zatwierdzającej taryfę dla ciepła (siódmą), polegającej
na zmianie cen za ciepło oraz stawek opłat za usługi
przesyłania i dystrybucji ciepła zawartych w tej taryfie,
w związku ze wzrostem cen paliwa stałego (miał węgla

kamiennego). W konsekwencji przedmiotem postępowania administracyjnego była zmiana brzmienia części
IV pkt 4.1. taryfy dla ciepła dla grup odbiorców zaopatrywanych w ciepło ze źródła ciepła opalanego miałem
węgla kamiennego.
Zgodnie z 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 przez organ wyższego stopnia, jeżeli
przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ponadto stosownie do
§ 28 ust. 1 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) w
przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków
wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47
ustawy–Prawo energetyczne lub przez zawarcie umów z
odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.
W toku przeprowadzonego postępowania Prezes
URE ustalił, iż Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem
o zmianę cen i stawek opłat zawartych w taryfie, w
związku ze zmianą cen miału węgla kamiennego (podpisanie aneksu do umowy), w wyniku czego wzrosły
koszty wytwarzania ciepła w źródle ciepła opalanym
tym paliwem. W konsekwencji wzrosły również koszty
strat ciepła przesyłanego siecią ciepłowniczą wyprowadzoną z tego źródła. Tym samym dla Przedsiębiorstwa
nastąpił istotny, nieprzewidziany i nie uwzględniony w
taryfie obowiązującej wzrost kosztów paliwa skumulowany w szczególnosci w okresie sezonu grzewczego
2010/2011 i w okresie roku obrachunkowego Przedsiębiorstwa. W tym kontekście dodatkowo wskazać należy
na fakt, iż wzrost kosztów wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, bez uwzględnienia zmian w
poziomie cen i stawek opłat, będzie istotnie wpływał na
wyniki osiągane przez Przedsiębiorstwo z działalności
koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy (termin
obowiązywania do 30 września 2011 r.), na co wskazuje
przeprowadzona analiza ekonomiczna. Wzrost kosztów
jest wyższy od uwzględnionej w taryfie nadwyżki przychodów nad kosztami (kwota zwrotu z kapitału), co w
konsekwencji może doprowadzic do ograniczenia m.in.
działalności inwestycyjnej. Wzięto także pod uwagę fakt,
iż ciepło wytwarzane w źródle opalanym paliwem stałym
stanowi 99,98%, ogółem sprzedawanego ciepła, a koszty
paliwa stałego stanowią w tym źródle 59,25% kosztów
wytwarzania ciepła w Przedsiębiorstwie. Ustalając ceny
za ciepło oraz stawki opłat za usługi przesyłowe w zmienionej wysokości, Przedsiębiorstwo skalkulowało je na
podstawie ustalonych uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła w
źródle ciepła opalanym paliwem stałym oraz z przesyłaniem i dystrybucją ciepła, uwzględniających wzrost
kosztów miału węgla kamiennego oraz strat ciepła, zaplanowanych dla okresu stosowania taryfy, z przyczyn wyżej
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wymienionych. Zatem zachodzą przesłanki do zmiany
wysokości cen i stawek opłat za usługi przesyłowe zawartych w części IV pkt 4.1. zatwierdzonej taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy-Prawo energetyczne,
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie póżniej niż
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dziennniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północnego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom

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 – 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
decyzja oraz zmiana taryfy zostanie skierowana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

4.1.

Załącznik
do decyzji nr OGD-4210-69(6)/2010/438/VII/CW
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 17 grudnia 2010 r.
ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w
Lęborku, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2010 r. nr OGD4210-11(13)/2010/438/VII/PW, wprowadza się następujące
zmiany:
Część IV pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

Ceny i stawki opłat za ciepło

Grupa odbiorców WG A
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
Grupa odbiorców WG B
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
Grupa odbiorców WI A
cena za zamówioną moc cieplną

j.m.
roczna
zł/MW
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
zł/MW
rata miesięczna
zł/GJ

netto*
23.714,49
1.976,21
27,96
9,22
15.967,99
1.330,67
19,26

j.m.
roczna
zł/MW
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
zł/MW
rata miesięczna
zł/GJ

netto*
23.714,49
1.976,21
27,96
9,22
14.434,05
1.202,84
19,04

j.m.
roczna
zł/MW
rata miesięczna

netto*
23.714,49
1.976,21
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cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

zł/GJ
zł/m3
roczna
zł/MW
rata miesięczna
zł/GJ

27,96
ͻǡʹʹ
11.368,45
947,37
15,55

Grupa odbiorców WI B
cena za zamówioną moc cieplną

j.m.
roczna
zł/MW
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
zł/MW
rata miesięczna
zł/GJ

netto*
23.714,49
1.976,21
27,96
ͻǡʹʹ
10.441,48
870,12
14,88

j.m.
roczna
zł/MW
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
zł/MW
rata miesięczna
zł/GJ

netto*
ʹ͵ǤͳͶǡͶͻ
ͳǤͻǡʹͳ
27,96
ͻǡʹʹ
8.585,91
715,49
12,68

j.m.
roczna
zł/MW
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
zł/MW
rata miesięczna
zł/GJ

netto*
ʹ͵ǤͳͶǡͶͻ
ͳǤͻǡʹͳ
27,96
ͻǡʹʹ
6.539,40
544,95
8,96

cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
Grupa odbiorców WO A
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
Grupa odbiorców WO B
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
Grupa odbiorców KG
stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło

j.m.
zł/MW
zł/GJ

netto*
5.851,39
54,17

* Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług
(VAT). Podatek będzie obliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DYREKTOR ZARZĄDU
mgr inż. Mariusz Hejnar
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DECYZJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-80(4)/2010/108/VII/KG
z dnia 17 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 155 i 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,
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr
229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt
2, 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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.
1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81,
poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 1 grudnia 2010 r. Zakład Energetyki Cieplnej
KOSPEC Sp. z o. o. z siedzibą w Kościerzynie, zwany w
dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 16 marca 2010 r. Nr OGD4210-57(22)/2009/2010/108/VII/MF, zmienioną decyzją z
dnia 8 lipca 2010 r. Nr OGD-4210-26(7)/2010/108/VII/MF
zatwierdzającą siódmą taryfę dla ciepła, ustaloną przez
Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę brzmienia taryfy w
części IV pkt 4.1.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 16 marca 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr
OGD-4210-57(22)/2009/2010/108/VII/MF, zmienioną decyzją z dnia 8 lipca 2010 r. OGD-4210-26(7)/2010/108/VII/
MF zatwierdził siódmą taryfę dla ciepła, ustaloną przez
Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia
30 czerwca 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/963/1608/N/3/2001/ZJ
z dnia 24 stycznia 2001 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/966/1608/
W/3/2001/ZJ z dnia 24 stycznia 2001 r.,zmienioną
późniejszymi decyzjami,
- obrót ciepłem Nr OCC/279/1608/W/3/2001/ZJ z dnia 24
stycznia 2010 r.
w dniu 2 grudnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji zatwier-

dzającej taryfę dla ciepła (siódmą), w części dotyczącej
wysokości cen i stawek opłat. Zmiana polegała na pozostawieniu w taryfie cen i stawek opłat wyłącznie w ujęciu
netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 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), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyżką
podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyjętej ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(„ustawa okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art.
19 pkt 5 ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu
o 1 pkt procentowy (tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka podatku VAT. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło przewidzieć wyżej
wymienionego istotnego zdarzenia. Z tych względów za
uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przemawia nie
tylko słuszny interes Przedsiębiorstwa, ale również słuszny interes społeczny (odbiorców). Zmianie nie sprzeciwiają się zaś przepisy szczególne.
Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i
stawek opłat zawartych w części IV pkt 4.1 zatwierdzonej
taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 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 – 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 zmianę decyzji w całości lub
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w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
decyzja oraz zmiana taryfy zostanie skierowana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, Przedsiebiorstwo wprowadza taryfę
do stosownia nie wcześniej niż po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
Dyrektor

Północnego Oddziału
Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom
Załącznik
do decyzji nr OGD-4210-80(4)/2010/108/VII/KG
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 17 grudnia 2010 r.
ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cielnej KOSPEC Spółka z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki Nr OGD-4210-26(7)/2010/108/VII/
MF z dnia 8 lipca 2010r., będącej zmianą decyzji Nr OGD4210-57(22)/2009/2010/108/VII/MF z dnia 16 marca 2010r.,
wprowadza się następujące zmiany:

Część IV pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:
4.1. Ceny i stawki opłat:
Grupa odbiorców A
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
Grupa odbiorców A 1
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
Grupa odbiorców B
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m
roczna
rata miesięczna

zł/MW

zł/MW

zł/MW

zł/MW

NETTO
55 169,23
4 597,44
30,10
12,84
26 802,25
2 233,52
9,42
NETTO
55 169,23
4 597,44
30,10
12,84
15 679,93
1 306,66

zł/GJ

5,49

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m
roczna
rata miesięczna
zł/GJ

NETTO
55 169,23
4 597,44
30,10
12,84
34 892,99
2 907,75
12,18

zł/MW

zł/MW

Grupa odbiorców C
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

j.m.
zł/MW

NETTO
7 313,39

stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

48,36

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT
naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dyrektor
Roman Kaiser
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3353
DECYZJE
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-60(8)/2010/612/VII/CW
z dnia 17 grudnia 2010 r.

zmienić decyzję z dnia 13 maja 2010 r. Nr OGD-42106(10)/2010/612/VII/DJ zatwierdzającą siódmą taryfę dla
ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę
brzmienia taryfy w części IV pkt 4.1.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz.
1291), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyżką
podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyjętej ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(„ustawa okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art.
19 pkt 5 ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu
o 1 pkt procentowy (tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka podatku VAT. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło przewidzieć wyżej
wymienionego istotnego zdarzenia. Z tych względów za
uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przemawia
nie tylko słuszny interes Przedsiębiorstwa, ale również
słuszny interes społeczny (odbiorców). Zmianie nie
sprzeciwiają się zaś przepisy szczególne. Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i stawek opłat
zawartych w części IV pkt 4.1. zatwierdzonej taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

UZASADNIENIE
W dniu 13 maja 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr OGD4210-6(10)/2010/612/VII/DJ zatwierdził siódmą taryfę dla
ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej
obowiązywania do dnia 30 czerwca 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/1157/612/W/OGD/2007/
KK z dnia 21 sierpnia 2007 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1131/612/W/
OGD/2007/KK z dnia 21 sierpnia 2007 r.,
w dniu 23 listopada 2010 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany
decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (siódmą),
w części dotyczącej wysokości cen i stawek opłat.
Zmiana polegała na pozostawieniu w taryfie cen i
stawek opłat wyłącznie w ujęciu netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z

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 – 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
decyzja oraz zmiana taryfy zostanie skierowana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Na podstawie art. 155 i 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,
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr
229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt
2, 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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.
1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81,
poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 23 listopada 2010 r. Grupy Lotos SA z siedzibą
w Gdańsku, zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
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Pomorskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust 4 ustawy -Prawo energetyczne,
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania
nie wczesniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
Dyrektor
Północnego Oddziału
Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
4.1. Ceny i stawki opłat:
Grupa odbiorców WG
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

Grupa odbiorców P 0,6
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
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Załącznik
do decyzji nr OGD-4210-60(8)/2010/612/VII/CW
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zmiana taryfy dla ciepła
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Grupę Lotos
S.A., stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 13 maja 2010 Nr OGD4210-6(10)2010/612/VII/DJ wprowadza się następujące
zmiany:
Część IV
pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

j.m.

roczna
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
rata miesięczna

zł/MW

zł/MW

NETTO
13 072,77
1 089,40
27,74
6,85
4 338,80
361,57

zł/GJ

4,18

j.m.

NETTO
15 703,18
1 308,60
28,29
2,37
785,19
65,43

roczna
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
rata miesięczna

zł/MW

zł/MW

zł/GJ

1,77

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
KIEROWNIK
DZIAŁU PLANOWANIA I NADZORU
REMONTOW ELEKTRYCZNYCH (BE)

Marcin Rompa
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DECYZJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-59(4)/2010/384/VIII/KG
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 155 i 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,
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr
229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt
2, 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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.
1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81,
poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 23 listopada 2010 r. Wspólnego Przedsiebiorstwa „PROMEX” T.Ciarkowski, M.Czechowski Sp.j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, zwanego w dalszej części
decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 18 marca 2010 r. Nr OGD-421056(18)/2009/2010/384/VIII/KK zatwierdzającą ósmą taryfę
dla ciepła, zmienioną decyzją z dnia 18 czerwca 2010 r. Nr
OGD-4210-20(4)/2010/384/VIII/BB ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę brzmienia taryfy w części
1 lit. B, części 3 oraz części 4 pkt 4.1.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 18 marca 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr
OGD-4210-56(18)/2009/2010/384/VIII/KK zatwierdził ósmą
taryfę dla ciepła, zmienioną decyzją z dnia 18 czerwca
2010 r. Nr OGD-4210-20(4)/2010/384/VIII/BB ustaloną
przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę brzmienia taryfy
w części 4 pkt 4.1 z okresem jej obowiązywania do dnia
30 kwietnia 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/69/384/U/2/98/BK z dnia 21
września 1998 r., zmienioną późniejszymi decyzjami,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/76/384/U/2/98/
BK z dnia 21 września 1998 r.,zmienioną późniejszymi
decyzjami,
w dniu 23 listopada 2010 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany
decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (ósmą), w

części 1 lit. B, części 3 oraz części 4 pkt 4.1 taryfy.
Zmiana w części 1 lit. B i części 3 polegała na
wykreśleniu źródeł ciepła zlokalizowanych w Pruszczu
Gdańskim oraz w Cewicach, a także wykreśleniu
grupy odbiorców zaopatrywanych ze źródła ciepła
zlokalizowanego w Pruszczu Gdańskim i zmianie opisu
grupy W 1.1.9. Zmiana zaś w części 4 pkt 4.1 taryfy
polegała na pozostawieniu w taryfie cen i stawek opłat
wyłącznie w ujęciu netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 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), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Zmiana w zakresie części 1 lit. B i części 3 uzasadniona
jest wygaśnieciem umowy sprzedaży ciepła z wyłącznym odbiorcą ciepła ze źródła w Pruszczu Gdańskim oraz
wygaśnięciem umowy użyczenia źródeł w Cewicach. Na
powyższą okoliczność Przedsiębiorstwo przedłożyło stosowne dokumenty. Zmiana w zakresie części 4 pkt 4.1
taryfy uzasadniona jest zaś podwyżką podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyjętej ustawy z dnia 26
listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z realizacją ustawy budżetowej („ustawa okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art. 19 pkt 5 ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia
31 grudnia 2013 r. podwyższeniu o 1 pkt procentowy
(tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka podatku
VAT. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo
nie mogło przewidzieć wyżej wymienionego istotnego
zdarzenia. Z tych względów za uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przemawia nie tylko słuszny interes
Przedsiębiorstwa, ale również słuszny interes społeczny (odbiorców). Zmianie nie sprzeciwiają się zaś przepisy
szczególne.
Zatem zachodzą przesłanki do zmiany taryfy w części 1
lit. B i cześci 3 w zwiazku z wygaśnieciem umowy sprzedaży ciepła z wyłącznym odbiorcą ciepła ze źródła w
Pruszczu Gdańskim i wygaśnięciem umów urzyczenia
źródeł w Cewicach. Zmiana zaś w części 4 pkt 4.1, jest
uzasadniona z uwagi na podwyżkę podatku od towarów
i usług (VAT) w zatwierdzonej taryfie.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 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 URE, w
terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
decyzja oraz informacja o zmianie taryfy wraz z jej
wyciągiem zostanie skierowana do ogłoszenia we
właściwych miejscowo wojewódzkich dziennikach
urzędowych.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania
we właściwych miejscowo wojewódzkich dziennikach
urzędowych.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
Dyrektor
Północnego Oddziału
Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom
Załącznik
do decyzje nr OGD-4210-59(4)/2010/384/VIII/KG
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Zmiana VIII TARYFY DLA CIEPŁA
1. W taryfie dla ciepła ustalonej przez Wspólne
Przedsiębiorstwo „PROMEX” T. Ciarkowski, M.
Czechowski Spółka Jawna z siedzibą w Pruszczu
Gdańskim zatwierdzonej decyzją Prezesa
U rzęd u Reg u la c ji E n e r g e ty k i Nr OGD -421056(18)/2009/2010/384/VIII/KK z dnia 18 marca 2010
roku, zmienionej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki Nr OGD-4210-20(4)/2010/384/VIII/BB z dnia
18 czerwca 2010 r. wprowadza się zmiany:
2. W części 1 pkt B otrzymuje brzmienie:
B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:
a) źródło ciepła oznaczone symbolem:
- nr 3 – zlokalizowane w Cewicach, w którym ciepło
pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,
- nr 4 – zlokalizowane w Siemirowicach, w którym
ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamien-
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nego,
- nr 5 – zlokalizowane w Pelplinie przy ulicy Wybickiego, w którym ciepło pochodzi ze spalania oleju
opałowego i gazu ziemnego,
- nr 6 – zlokalizowane w Pelplinie przy ulicy Sambora, w którym ciepło pochodzi ze spalania oleju
opałowego i gazu ziemnego,
- nr 9 – zlokalizowane w Suszu przy ul. Dworcowej, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału
węgla kamiennego,
b) źródło ciepła, dla którego zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, oznaczone symbolem:
- nr 7 – obejmujące sześć źródeł ciepła, w których
ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego i
gazu ziemnego, zlokalizowanych w Pelplinie przy
ul. Sambora 42, Plac Grunwaldzki 4, ul. Kościuszki 12a, ul. Mickiewicza 19, ul. Mickiewicza 23 i ul.
Cukrowni 5,
- nr 10 – obejmujące 3 źródła ciepła, w których
ciepło pochodzi ze spalania gazu ziemnego, zlokalizowane w Suszu przy ul. Piastowskiej 3a, ul.
Piastowskiej 3 i ul. Piastowskiej 1a,
- nr 21 – zlokalizowane w Cewicach przy ul. Wincentego Witosa 16, w którym ciepło pochodzi ze
spalania miału węgla kamiennego.
3. Część 3 otrzymuje brzmienie:
Część 3. Podział odbiorców na grupy.
- W 1.1.1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w
źródle ciepła nr 7, dostarczane jest bezpośrednio do
obiektu, w którym jest ono zlokalizowane oraz do
sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje
odbiorcze,
- W 1.1.3 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w
źródle ciepła nr 10, dostarczane jest bezpośrednio
do obiektu, w którym jest ono zlokalizowane oraz
do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,
- W 1.1.9 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródłach ciepła nr 19, 20 i 21, dostarczane jest
bezpośrednio do obiektów, w którym są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez
zewnętrzne instalacje odbiorcze,
- W 1.2.3 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w
źródle ciepła nr 3, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez PROMEX,
- W 1.2.4 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w
źródle ciepła nr 4, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez PROMEX,
- W 1.2.5 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w
źródle ciepła nr 5, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez PROMEX,
- W 1.2.6 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w
źródle ciepła nr 6, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez PROMEX,
- W 1.2.7 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w
źródle ciepła nr 9, dostarczane jest poprzez sieć
ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez
PROMEX do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych.
4. W części 4 pkt 4.1 dla niżej wymienionych grup
otrzymuje brzmienie:
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4.1 Ceny i stawki opłat:

Grupa
odbiorców

W 1.1.1
W 1.1.3
W 1.1.9

Grupa
odbiorców

Stawka
opłaty
miesięcznej
za
zamówioną
moc cieplną
zł/MW/m-c

Stawka
opłaty za
ciepło
zł/GJ

11 953,40

59,53

7746,36

54,20

4 792,32

33,08

Cena za zamówioną za
moc cieplną
roczna

Cena
ciepła

Cena
nośnika

miesięczna

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
roczna

zł/GJ
32,47

Stawka
opłaty
zmiennej
za usługi
przesyłowe

miesięczna

W 1.2.3

zł/MW
104 166,50
8 680,54

zł/m3
zł/MW
5,78 22 185,34
1 848,78

zł/GJ
8,14

W 1.2.4

182 895,52

15 241,29

33,89

6,03 26 893,55

2 241,13

5,73

W 1.2.5

72 177,55

6 014,80

47,79

8,51

22140,37

1845,03

6,38

W 1.2.6

51 757,00

4 313,08

49,39

9,88 18 610,04

1 550,84

7,14

W 1.2.7

116 929,78

9 744,15

34,85

6,20 26 095,65

2 174,64

9,72

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT
naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3355
DECYZJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-33(18)/2010/13859/I/BP
dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA CZĘŚCIOWA
Na podstawie art. 155 i 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,
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr
229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1502, Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt
2, 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) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, zwanej w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
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postanawiam
zmienić decyzję z dnia 9 kwietnia 2009 r. Nr OGD4210-112(14)/2008/2009/13859/I/CW zmienioną decyzją
z dnia 19 maja 2010 r. Nr OGD-4210-18(3)/2010/13859/I/
CW zatwierdzającą taryfę dla ciepła, w części dotyczącej
źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie województwa
pomorskiego i warmińsko - mazurskiego, ustaloną przez
Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę brzmienia taryfy w
części II, III i IV.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 9 kwietnia 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr OGD4210-112(14)/2008/2009/13859/I/CW zmienioną decyzją z
dnia 19 maja 2010 r. Nr OGD-4210-18(3)/2010/13859/I/CW
zatwierdził taryfę dla ciepła w części dotyczącej źródeł
ciepła zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego i województwa warmińsko - mazurskiego, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania
do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/
ML z dnia 1 lutego 2008 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139/13859/W/
OWA/2008/ML z dnia 1 lutego 2008 r., zmienioną
późniejszymi decyzjami,
- obrót cierpłem Nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/
ML z dnia 1 lutego 2008 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,
w dniu 6 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany
decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła w części
dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie
województwa pomorskiego i województwa warmińsko
- mazurskiego, ustalonych przez to Przedsiębiorstwo
polegającej na zmianie stawek opłat za ciepło
zawartych w tej taryfie, w związku ze wzrostem cen
gazu ziemnego, a tym samym brzmienia części IV ww.
taryfy dla ciepła dla grup odbiorców zaopatrywanych
w ciepło ze źródeł ciepła opalanych gazem.
Jednocześnie Przedsiębiorstwo wniosło o ujęcie w
taryfie stawek opłat za ciepło wyłącznie w ujęciu netto.
Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyżką podatku
od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyjętej ustawy
z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z realizacją ustawy budżetowej („ustawa
okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art. 19 pkt 5
ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu o 1 pkt
procentowy (tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka
podatku VAT.
Zgodnie z 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 przez organ wyższego stopnia, jeżeli
przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ponadto stosownie do
§ 28 ust. 1 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)
w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne
działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy
wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w
art. 47 ustawy – Prawo energetyczne lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.
W toku przeprowadzonego postępowania Prezes
URE ustalił, iż Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem
o zmianę stawek opłat zawartych w taryfie, w związku
ze zmianą cen gazu, mając na uwadze fakt, iż ciepło
wytwarzane w źródłach eksploataowanych przez Przedsiębiorstwo, pochodzi ze spalania paliwa gazowego. Tym
samym dla Przedsiębiorstwa nastąpił istotny, nieprzewidziany wzrost kosztów paliwa. Ponadto Przedsiębiorstwo wniosło o dokonanie zmian w treści obowiązującej
taryfy (w częsci II i III) z uwagi na faktyczne zmiany, jakie
zaszły w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
dotyczącej wytwarzania ciepła (zaprzestanie eksploatacji źródła ciepła zlokalizowanego w miejscowości Biskupiec). Ustalając stawki opłat w zmienionej wysokości,
Przedsiębiorstwo skalkulowało je na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z
wytwarzaniem ciepła w źródłach ciepła opalanych gazem
ziemnym, uwzględniających wzrost kosztów gazu ziemnego, zaplanowanych dla okresu stosowania taryfy, z
przyczyn wyżej wymienionych. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło przewidzieć wyżej
wymienionych istotnych zdarzeń. Zatem zachodzą przesłanki do zmiany taryfy dla ciepła w części II, III, IV.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 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 – 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47946 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
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 dotyczaca źródeł ciepła zlokalizowanych
na terenie województwa pomorskiego zostanie
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódtwa Pomorskiego, natomiast zmiana taryfy
dotycząca źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie
województwa warmińsko- mazurskiego zostanie
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
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energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niz po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania
we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku
urzędowym.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
Dyrektor
Północnego Oddziału
Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom
Załącznik nr 1
do decyzji nr OGD-4210-33(18)/2010/13859/I/BP
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16 grudnia 2010 r.
ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Energetyki Cieplnej ul. Elektoralna 24,
00-892 Warszawa, stanowiącej załącznik do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 09 kwietnia 2009 r., Nr OGD-4210-112(14)/2008/2009/13859/I/
CW, zmienionej decyzją z dnia 19 maja 2010r. Nr ODG4210-18(3)/2010/13859/I/CW, wprowadza się następujące
zmiany:
Część II ’’ Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło’’ otrzymuje następujące
brzmienie:
2. Zakres działalności gospodarczej związanej z
zaopatrzeniem w ciepło

grupa odbiorców

Poz. 3355

— 17581 —

ZZN Warszawa prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców
w ciepło na podstawie udzielonych koncesji na:
• wytwarzanie ciepła z dnia 1 lutego 2008 r. Nr
WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML zmienionej
d e c y z j a m i : z d n i a 1 3 c ze r w c a 2 0 0 8 r. N r
WCC/1163A/13859/W/OWA/2008/ML, z dnia 10 czerwca
2009 r. Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, z dnia
7 lipca 2009 r. Nr WCC/1163C/13859/W/OWA/2009/ML,
z dnia 6 listopada 2009 r. Nr WCC/1163D/13859/W/
OWA/2009/ML oraz z dnia 2 czerwca 2010 r. Nr
WCC/1163E/13859/W/OWA/2010/ML;
• przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 1 lutego
2008 r. Nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML
zmienionej decyzjami: z dnia 13 czerwca 2008 r. Nr
PCC/1139A/13859/W/OWA/2008/ML, z dnia 10 czerwca
2009 r. Nr PCC/1139B/13859/W/OWA/2009/ML, z dnia
7 lipca 2009 r. Nr PCC/1139C/13859/W/OWA/2009/ML,
z dnia 6 listopada 2009 r. Nr PCC/1139D/13859/W/
OWA/2009/ML oraz z dnia 2 czerwca 2010 r. Nr
PCC/1139E/13859/W/OWA/2010/ML;
• o b r ó t c i e p ł e m z d n i a 1 l u t e g o 2 0 0 8 r. N r
O C C / 3 3 5 / 1 3 8 5 9 / W / OWA / 2 0 0 8 / M L z m i e n i o n e j
d e c y z j a m i : z d n i a 1 0 c ze r w c a 2 0 0 9 r. N r
OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML oraz z dnia 6
listopada 2009 r. Nr OCC/335B/13859/W/OWA/2009/
ML.
Część III ’’ Podział odbiorców na grupy’’ otrzymuje
następujące brzmienie:
3. Podział odbiorców na grupy
GRUPA P.H.S7 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w źródle ciepła zlokalizowanym w miejscowości Hel, ul.
Steyera 7, opalanym paliwem gazowym GZ 50, w którym
zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje
odbiorcze.
Część IV ’’Rodzaje oraz wysokość stawek opłat’’
otrzymuje następujące brzmienie:
4.
Rodzaje oraz wysokość stawek opłat

stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc
cieplną

stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c
netto

zł/GJ
netto

11194,02
54,07
P.H.S7
Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do
sieci ciepłowniczej. ZZN Warszawa nie planuje przyłączenia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania

taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia,
ZZN Warszawa wystąpi o zmianę taryfy w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie.
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Decyzja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-92(5)/2010/3681/VII/DJ
z dnia 16 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 155 i 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, Nr
169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170, poz.
1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz.
565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229,
poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676,
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz.
1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2,
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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.
1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81,
poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 10 grudnia 2010 r. Elektrociepłowni Starogard
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Starogardzie Gdańskim, zwanej w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 26 marca 2010 r. Nr OGD-421068(13)/2009/2010/3681/VII/JG zatwierdzającą siódmą
taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo,
poprzez zmianę brzmienia w części IV pkt 4.1. taryfy.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 26 marca 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr OGD4210-68(13)/2009/2010/3681/VII/JG zatwierdził siódmą
taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/1027/3681/W/3/2002/RW
z dnia 16 stycznia 2002 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1012/3681/
W/3/2002/RW z dnia 16 stycznia 2002 r.,
w dniu 13 grudnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (siódmą), w części dotyczącej
wysokości cen ciepła i stawek opłat. Zmiana polegała
na pozostawieniu w taryfie cen i stawek opłat wyłącznie
w ujęciu netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 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), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyżką
podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyjętej ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(„ustawa okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art.
19 pkt 5 ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu
o 1 pkt procentowy (tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka podatku VAT. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło przewidzieć wyżej
wymienionego istotnego zdarzenia. Z tych względów za
uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przemawia nie
tylko słuszny interes Przedsiębiorstwa, ale również słuszny interes społeczny (odbiorców). Zmianie nie sprzeciwiają się zaś przepisy szczególne
Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i
stawek opłat zawartych w części IV pkt 4.1. zatwierdzonej
taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 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 – 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
decyzja oraz zmiana taryfy zostaną skierowane do

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 164

Poz. 3356, 3357

— 17583 —

ogłoszenia we właściwym miejscowo wojewódzkim
dzienniku urzędowym.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z
siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom

Załącznik
do decyzji nr OGD-4210-92(5)/2010/3681/VII/DJ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16 grudnia 2010 r.
ZMIANA
TARYFY DLA CIEPŁA
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 16 grudnia 2010 r.
nr OGD-4210-92(5)/2010/3681/VII/DJ
W taryfie dla ciepła ustalonej przez „Elektrociepłownię Starogard” Spółka z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim - stanowiącej załącznik do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD-421068(13)/2009/2010/3681/VII/JG z dnia 26 marca 2010 r.
wprowadza się następujące zmiany:
Część IV pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

4.1. Ceny i stawki opłat.
cena za zamówioną moc
cieplną
grupa
l.p. odbiorców
1
2
3

P1
P2
W1

rata
miesięczna
zł/MW
174 361,30 14 530,11
221 653,48 18 471,12
90 366,70
7 530,56
roczna

cena
ciepła

cena
nośnika
ciepła

zł/GJ
38,49
36,24
25,06

zł/m3
29,23
29,23
29,23

stawka opłaty za usługi przesyłowe
stała
rata
miesięczna
zł/MW
29 201,29
2 433,44
23 574,90
1 964,58
15 455,61
1 287,97
roczna

zmienna
zł/GJ
7,83
4,28
4,75

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3357
Decyzja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-62(3)/2010/278/VIII/DJ
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 155 i 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, Nr
169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170, poz.
1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz.
565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229,
poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676,

z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz.
1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2,
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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.
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1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81,
poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 22 listopada 2010 r. Zakład Energetyki Cieplnej Tczew Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z
siedzibą w Tczewie, zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 2 sierpnia 2010 r. Nr OGD-421014(17)/2010/278/VIII/KK zatwierdzającą ósmą taryfę dla
ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę
brzmienia w części IV pkt 4.1 taryfy.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 2 sierpnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr OGD4210-14(17)/2010/278/VIII/KK zatwierdził ósmą taryfę dla
ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej
obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/399/278/U/OT1/98/AR z
dnia 28 października 1998 r., zmienioną późniejszą
decyzją,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/416/278/U/
OT1/98/AR z dnia 28 października 1998 r., zmienioną
późniejszymi decyzjami,
w dniu 24 listopada 2010 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany
decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (ósmą), w
części dotyczącej wysokości cen ciepła i stawek opłat.
Zmiana polegała na pozostawieniu w taryfie cen i stawek
opłat wyłącznie w ujęciu netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 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), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyżką
podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyję-

tej ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(„ustawa okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art.
19 pkt 5 ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu
o 1 pkt procentowy (tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka podatku VAT. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło przewidzieć wyżej
wymienionego istotnego zdarzenia. Z tych względów za
uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przemawia nie
tylko słuszny interes Przedsiębiorstwa, ale również słuszny interes społeczny (odbiorców). Zmianie nie sprzeciwiają się zaś przepisy szczególne.
Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i
stawek opłat zawartych w części IV pkt 4.1 zatwierdzonej
taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 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 – 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
decyzja oraz zmiana taryfy zostaną skierowane do
ogłoszenia we właściwym miejscowo wojewódzkim
dzienniku urzędowym.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z
siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom

Zmiana
Taryfy dla ciepła
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 16 grudnia 2010 r.
nr OGD-4210-62(3)/2010/278/VIII/DJ
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej w Tczewie Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie,
stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regu-
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lacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2010 r. Nr OGD-421014(17)/2010/278/VIII/KK wprowadza się następujące
zmiany:

Część IV pkt 4.1.otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
4.1. Ceny i stawki opłat:
Grupa odbiorców K1 - IW

j.m.

roczna
zł/MW
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi przesyroczna
zł/MW
łowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za usługi przezł/GJ
syłowe
cena za zamówioną moc cieplną

Grupa odbiorców K1 - IWE

j.m.

roczna
zł/MW
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi przesyroczna
zł/MW
łowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za usługi przezł/GJ
syłowe
cena za zamówioną moc cieplną

Grupa odbiorców K1 - IO

j.m.

roczna
zł/MW
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi przesyroczna
zł/MW
łowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za usługi przezł/GJ
syłowe
cena za zamówioną moc cieplną

Grupa odbiorców K1 - IOR

j.m.

roczna
zł/MW
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi przesyroczna
zł/MW
łowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za usługi przezł/GJ
cena za zamówioną moc cieplną

NETTO
104 006,70
8 667,23
22,85
18,96
26 014,72
2 167,89
10,38
NETTO
104 006,70
8 667,23
22,85
18,96
27 320,97
2 276,75
10,42
NETTO
104 006,70
8 667,23
22,85
18,96
20 909,68
1 742,47
7,16

NETTO
104 006,70
8 667,23
22,85
18,96
20 084,58
1 673,72
7,37
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syłowe
Grupa odbiorców K1 - GO

j.m.

roczna
zł/MW
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi przesyroczna
zł/MW
łowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za usługi przezł/GJ
syłowe
cena za zamówioną moc cieplną

Grupa odbiorców K2 - IW

j.m.

roczna
zł/MW
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi przesyroczna
zł/MW
łowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za usługi przezł/GJ
syłowe
cena za zamówioną moc cieplną

Grupa odbiorców K2 - IO

j.m.

roczna
zł/MW
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi przesyroczna
zł/MW
łowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za usługi przezł/GJ
syłowe
cena za zamówioną moc cieplną

Grupa odbiorców K2 - IOR

j.m.

roczna
zł/MW
rata miesięczna
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła
zł/m3
stawka opłaty stałej za usługi przesyroczna
zł/MW
łowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za usługi przezł/GJ
syłowe
cena za zamówioną moc cieplną

Grupa odbiorców GW
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

j.m.
zł/MW

NETTO
104 006,70
8 667,23
22,85
18,96
31 223,86
2 601,99
9,62
NETTO
168 193,02
14 016,09
41,58
18,96
34 633,80
2 886,15
14,78
NETTO
168 193,02
14 016,09
41,58
18,96
19 306,97
1 608,91
7,46
NETTO
168 193,02
14 016,09
41,58
18,96
18 000,43
1 500,04
5,99
NETTO
11 772,29
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Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

Grupa odbiorców OW
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło

j.m.
zł/MW
zł/GJ

51,42
NETTO
14 864,60
68,95

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3358
Decyzja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-81(5)/2010/514/IX/BB
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 155 i 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, Nr
169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170, poz.
1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz.
565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229,
poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676,
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz.
1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2,
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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.
1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81,
poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 3 grudnia 2010 r. Przedsiębiorstwa Usług
Energetycznych i Komunalnych „UNIKOM” Spółka z
ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 11 grudnia 2009 r. Nr OGD4210-40(20)/2009/514/IX/RS zatwierdzającą dziewiątą taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo,
poprzez zmianę brzmienia w części IV pkt 4.1. taryfy.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decy-

zji.
UZASADNIENIE
W dniu 11 grudnia 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr
OGD-4210-40(20)/2009/514/IX/RS zatwierdził dziewiątą
taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- - wytwarzanie ciepła Nr WCC/175/514/OT1/98/KK z
dnia 7 października 1998 r., zmienioną późniejszą
decyzją,
- - przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/189/514/U/
OT1/98/KK z dnia 7 października 1998 r., zmienioną
późniejszymi decyzjami,
w dniu 3 grudnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (dziewiątą), w części dotyczącej
wysokości cen ciepła i stawek opłat. Zmiana polegała na
pozostawieniu w taryfie cen i stawek opłat wyłącznie w
ujęciu netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 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), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) decyzja ostatecz-
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na, 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyżką
podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyjętej ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(„ustawa okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art.
19 pkt 5 ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu
o 1 pkt procentowy (tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka podatku VAT. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło przewidzieć wyżej
wymienionego istotnego zdarzenia. Z tych względów za
uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przemawia nie
tylko słuszny interes Przedsiębiorstwa, ale również słuszny interes społeczny (odbiorców). Zmianie nie sprzeciwiają się zaś przepisy szczególne.
Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i
stawek opłat zawartych w części IV pkt 4.1 zatwierdzonej
taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
decyzja oraz zmiana taryfy zostaną skierowane do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z
siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom

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 – 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

Zmiana
Taryfy dla ciepła
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Nr OGD-4210-81(5)/2010/514/IX/BB

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
4.1.

Ceny i stawki opłat:

GRUPA ODBIORCÓW

I.

Cena za zamówioną
roczna
moc cieplną
rata miesięczna
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej
roczna
za usługi przesyłowe
rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

GRUPA ODBIORCÓW II.
Cena za zamówioną
roczna
moc cieplną
rata miesięczna
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej
roczna
za usługi przesyłowe
rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

j.m.
zł/MW
zł/GJ
zł/m3
zł/MW
zł/GJ

j.m.
zł/MW
zł/GJ
zł/m3
zł/MW
zł/GJ

NETTO
58 672,01
4 889,33
40,08
22,88
15 667,64
1 305,64
16,55

NETTO
93 713,71
7 809,48
30,61
20,47
19 343,82
1 611,99
10,48

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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3359
Decyzja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-86(5)/2010/301/VII/RS
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 155 i 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,
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr
229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt
2, 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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.
1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81,
poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 6 grudnia 2010 r. Zakładu Energetyki Cieplnej
„STAR-PEC” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Starogardzie Gdańskim, zwanego w dalszej
części decyzji „Przedsiębiorstwem”,
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 15 grudnia 2009 r. Nr OGD-421046(12)/2009/301/VII/JG zatwierdzającą siódmą taryfę dla
ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę
brzmienia taryfy w części IV pkt 4.1.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 15 grudnia 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr
OGD-4210-46(12)/2009/301/VII/JG zatwierdził siódmą
taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/250/301/OT-7/98/DL z
dnia 9 października 1998 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/263/301/U/
OT-7/98/DL z dnia 9 października 1998 r., zmienioną
późniejszymi decyzjami,
w dniu 8 grudnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (siódmą), w części dotyczącej
wysokości cen ciepła i stawek opłat. Zmiana polegała
na pozostawieniu w taryfie cen i stawek opłat wyłącznie
w ujęciu netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospo-

darki 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), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyżką
podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyjętej ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(„ustawa okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art.
19 pkt 5 ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu
o 1 pkt procentowy (tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka podatku VAT. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło przewidzieć wyżej
wymienionego istotnego zdarzenia. Z tych względów za
uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przemawia nie
tylko słuszny interes Przedsiębiorstwa, ale również słuszny interes społeczny (odbiorców). Zmianie nie sprzeciwiają się zaś przepisy szczególne.
Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i
stawek opłat zawartych w części IV pkt 4.1. zatwierdzonej
taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 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 – Prawo energetyczne oraz art.
479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 164

Poz. 3359

— 17590 —

decyzja oraz zmiana taryfy zostaną skierowane do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z
siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom

Zmiana
Taryfy dla ciepła
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Nr OGD-4210-86(5)/2010/301/VII/RS
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki
Cieplnej „STAR – PEC” Spółka z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, stanowiącej załącznik do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia
2009 r. Nr OGD-4210-46(12)/2009/301/VII/JG wprowadza
się następujące zmiany:
Część IV pkt 4.1.otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
4.1.

Ceny i stawki opłat.

- w ujęciu netto:
grupa
L.p. odbiorców

1
2
3
4

G.1.A.
G.1.B.
G.1.C.
G.1.D.

grupa
L.p. odbiorców
1
G.4
2
G.5
3
G.6

cena za zamówioną
moc cieplną
rata
miesięczna
zł/MW
69 536,62
5 794,72
69 536,62
5 794,72
69 536,62
5 794,72
69 536,62
5 794,72

cena
ciepła

roczna

w ujęciu netto
stawka opłaty
miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
2 389,89
11 512,33
8 155,17

zł/GJ
28,87
28,87
28,87
28,87

cena
nośnika
ciepła
zł/m3
9,97
9,97
9,97
9,97

stawka opłaty za usługi
przesyłowe
stała
zmienna
rata
roczna
miesięczna
zł/MW
zł/GJ
28 632,22
2 386,02
10,74
21 204,57
1 767,05
7,62
39 488,23
3 290,69
15,34
29 687,69
2 473,97
9,76

za ciepło
66,86
43,13
51,01

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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3360
Decyzja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-88(4)/2010/534/VIII/DJ
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 155 i 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, Nr
169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170, poz.
1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz.
565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229,
poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676,
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz.
1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2,
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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.
1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81,
poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 10 grudnia 2010 r. Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Człuchowie, zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 19 lutego 2010 r. Nr OGD-421051(18)/2009/2010/534/VIII/MM zatwierdzającą ósmą taryfę
dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez
zmianę brzmienia w części IV pkt 4.1. taryfy.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 19 lutego 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr OGD
-4210-51(18)/2009/2010/534/VIII/MM zatwierdził ósmą
taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/293/534/U/OT1/98/AR z
dnia 20 października 1998 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/307/534/U/
OT1/98/AR z dnia 20 października 1998 r.,zmienioną
późniejszymi decyzjami,
w dniu 13 grudnia 2010 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany
decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (ósmej), w
części dotyczącej wysokości cen ciepła i stawek opłat.
Zmiana polegała na pozostawieniu w taryfie cen i stawek
opłat wyłącznie w ujęciu netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospo-

darki 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), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyżką
podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyjętej ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(„ustawa okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art.
19 pkt 5 ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu
o 1 pkt procentowy (tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka podatku VAT. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło przewidzieć wyżej
wymienionego istotnego zdarzenia. Z tych względów za
uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przemawia nie
tylko słuszny interes Przedsiębiorstwa, ale również słuszny interes społeczny (odbiorców). Zmianie nie sprzeciwiają się zaś przepisy szczególne
Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i
stawek opłat zawartych w części IV pkt 4.1. zatwierdzonej
taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 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 – 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
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ZMIANA
TARYFY DLA CIEPŁA

decyzja oraz zmiana taryfy zostaną skierowane do
ogłoszenia we właściwym miejscowo wojewódzkim
dzienniku urzędowym.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Nr OGD-4210-88(4)/2010/534/VIII/DJ
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Człuchowie stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 19.02.2010 r. Nr OGD-421051(18)2009/2010/534/VIII/MM, wprowadza się następujące zmiany:
Część IV pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z
siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom
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Decyzja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-72(5)/2010/382/VIII/DJ
z dnia 16 grudnia 2010 r.

zmienić decyzję z dnia 28 lipca 2010 r. Nr OGD-42104(27)/2010/382/VIII/MF zatwierdzającą ósmą taryfę dla
ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę
brzmienia w części IV pkt 4.1 taryfy.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz.
1291), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana
taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Ponadto jak stanowi art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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
przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyżką
podatku od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyjętej ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(„ustawa okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art.
19 pkt 5 ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu
o 1 pkt procentowy (tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka podatku VAT. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło przewidzieć wyżej
wymienionego istotnego zdarzenia. Z tych względów za
uwzględnieniem zaproponowanej zmiany przemawia nie
tylko słuszny interes Przedsiębiorstwa, ale również słuszny interes społeczny (odbiorców). Zmianie nie sprzeciwiają się zaś przepisy szczególne.
Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i
stawek opłat zawartych w części IV pkt 4.1 zatwierdzonej
taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

UZASADNIENIE
W dniu 28 lipca 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr OGD4210-4(27)/2010/382/VIII/MF zatwierdził ósmą taryfę dla
ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej
obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/148/382/U/2/98/JJ z dnia 1
października 1998 r., zmienioną późniejszą decyzją,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/158/382/
U/2/98/JJ z dnia 1 października 1998 r., zmienioną
późniejszymi decyzjami,
w dniu 29 listopada 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła (ósmą), w części dotyczącej
wysokości cen ciepła i stawek opłat. Zmiana polegała
na pozostawieniu w taryfie cen i stawek opłat wyłącznie
w ujęciu netto.
Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z

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 – 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
decyzja oraz zmiana taryfy zostaną skierowane do
ogłoszenia we właściwym miejscowo wojewódzkim
dzienniku urzędowym.

Na podstawie art. 155 i 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, Nr
169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170, poz.
1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz.
565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229,
poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676,
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz.
1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2,
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, Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790,
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.
1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81,
poz. 530) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 24 listopada 2010 r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
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Zmiana taryfy dla ciepła

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z
siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko Połom

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 16 grudnia 2010 r.
nr OGD-4210-72(5)/2010/382/VIII/DJ
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym
Dworze Gdańskim, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2010
r. Nr OGD-4210-4(27)/2010/382/VIII/MF, wprowadza się
następujące zmiany:
część IV pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
4.1. Ceny i stawki opłat:
Grupa odbiorców IA
cena za zamówioną moc
cieplną

j.m.

NETTO

roczna

86 820,43
zł/MW

rata miesięczna

7 235,04

cena ciepła

zł/GJ

27,85

cena nośnika ciepła

zł/m3

10,96

stawka opłaty stałej za usługi roczna
przesyłowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

Grupa odbiorców IB
cena za zamówioną moc
cieplną

15 135,65
zł/MW
1 261,30

zł/GJ

5,03

j.m.

NETTO

roczna

86 820,43
zł/MW

rata miesięczna

7 235,04

cena ciepła

zł/GJ

27,85

cena nośnika ciepła

zł/m3

10,96

stawka opłaty stałej za usługi roczna
przesyłowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

zł/GJ

17 294,03
zł/MW
1 441,17

6,55
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cena za zamówioną moc
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j.m.

NETTO

roczna

91 193,07
zł/MW

rata miesięczna

7 599,42

cena ciepła

zł/GJ

31,26

cena nośnika ciepła

zł/m3

11,60

stawka opłaty stałej za usługi roczna
przesyłowe
rata miesięczna
stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

18 466,84
zł/MW
1 538,90

zł/GJ

6,67

j.m.

NETTO

stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną

zł/MW

4 458,39

stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

49,85

j.m.

NETTO

stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną

zł/MW

9 644,11

stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

40,80

Grupa odbiorców III

Grupa odbiorców V

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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3362
Decyzja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OGD-4210-32(18)/2010/13859/I/BP
Gdańsk, dnia 16 grudnia 2010 r.
DECYZJA CZĘŚCIOWA
Na podstawie art. 155 i 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,
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr
229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1502, Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt
2, 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) oraz w związku z § 28 ust. 1 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),
po rozpatrzeniu wniosku
Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, zwanej w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 23 września 2009 r. Nr OGD4210-25(17)/2009/13859/I/CW zatwierdzającą taryfy dla
ciepła, w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych
na terenie województwa pomorskiego oraz w części
dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie
województwa warmińsko - mazurskiego ustalone przez
Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę brzmienia ww. taryf
w części IV oraz części II i III.
Zmiany taryf stanowią załączniki do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 23 września 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr
OGD-4210-25(17)/2009/13859/I/CW zatwierdził taryfę dla
ciepła w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych
na terenie województwa pomorskiego oraz taryfę dla
ciepła w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych
na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, ustalone przez Przedsiębiorstwo, z okresem ich obowiązywania do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/
ML z dnia 1 lutego 2008 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139/13859/W/
OWA/2008/ML z dnia 1 lutego 2008 r., zmienioną

późniejszymi decyzjami,
- obrót cierpłem Nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/
ML z dnia 1 lutego 2008 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,
w dniu 6 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfy dla ciepła w części dotyczącej źródeł ciepła
zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego
oraz w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych
na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, ustalonych przez to Przedsiębiorstwo polegającej na zmianie stawek opłat za ciepło zawartych w tych taryfach, w
związku ze wzrostem cen gazu ziemnego, a tym samym
brzmienia części IV ww. taryf dla ciepła dla grup odbiorców zaopatrywanych w ciepło ze źródeł ciepła opalanych
gazem.
Jednocześnie Przedsiębiorstwo wniosło o ujęcie w
taryfie stawek opłat za ciepło wyłącznie w ujęciu netto.
Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyżką podatku
od towarów i usług (VAT), wynikającą z przyjętej ustawy
z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z realizacją ustawy budżetowej („ustawa
okołobudżetowa”). Jak wynika z przepisu art. 19 pkt 5
ustawy okołobudżetowej w okresie od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu o 1 pkt
procentowy (tj. z 22% na 23%) ulega podstawowa stawka
podatku VAT.
Zgodnie z 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 przez organ wyższego stopnia, jeżeli
przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ponadto stosownie do
§ 28 ust. 1 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)
w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne
działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy
wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w
art. 47 ustawy – Prawo energetyczne lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.
W toku przeprowadzonego postępowania Prezes
URE ustalił, iż Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem
o zmianę stawek opłat zawartych w taryfach, w związku ze zmianą cen gazu, mając na uwadze fakt, iż ciepło
wytwarzane w źródłach eksploataowanych przez Przedsiębiorstwo, pochodzi ze spalania paliwa gazowego. Tym
samym dla Przedsiębiorstwa nastąpił istotny, nieprzewidziany wzrost kosztów paliwa. Ponadto
Przedsiębiorstwo wniosło o dokonanie zmian w
treści obowiązującej taryfy (w częsci II i III) z uwagi na
faktyczne zmiany, jakie zaszły w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej dotyczącej wytwarzania ciepła
(zaprzestanie eksploatacji źródeł ciepła zlokalizowanych
w miejscowości Hel). Ustalając stawki opłat w zmienionej wysokości, Przedsiębiorstwo skalkulowało je na
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podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła w źródłach ciepła
opalanych gazem ziemnym, uwzględniających wzrost
kosztów gazu ziemnego, zaplanowanych dla okresu stosowania taryfy, z przyczyn wyżej wymienionych. Ponadto nie budzi wątpliwości, iż Przedsiębiorstwo nie mogło
przewidzieć wyżej wymienionych istotnych zdarzeń.
Zatem zachodzą przesłanki do zmiany taryf dla ciepła w
części II, III i IV.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 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 – 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
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 dotyczaca źródeł ciepła zlokalizowanych
na terenie województwa pomorskiego zostanie
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódtwa Pomorskiego, natomiast zmiana taryfy
dotycząca źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie
województwa warmińsko- mazurskiego zostanie
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niz po upływie 14 dni i
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania
we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku
urzędowym.
z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północnego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
w części dotyczącej źródeł ciepła
zlokalizowanych w województwie pomorskim
(Czarne ul. Świerczewskiego 1, Gdańsk ul.
Grunwaldzka 174,
ul. Grottgera 1e, Hel ul. Leśna 6, Gdynia
ul. Argentyńska 1,2 i 4 ul. Australijska 1, 3, 5, 6, 7 i 8,
ul. Bosmańska 41 AG A, ul. Bosmańskiej 41 HL B)

Poz. 3362
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 16 GRUDNIA 2010 r.
Nr OGD-4210-32(18)/2010/13859/I/BP

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zespół Zarządców
Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Oddział Energetyki Cieplnej ul. Elektoralna 24, 00-892
Warszawa, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 września 2009 r.,
Nr OGD-4210-25(18)/2009/13859/I/CW, wprowadza się
następujące zmiany:
Część II ’’ Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło’’ otrzymuje następujące
brzmienie:
2. Zakres działalności gospodarczej związanej z
zaopatrzeniem w ciepło
ZZN Warszawa prowadzi działalność gospodarczą
związaną z zaopatrzeniem odbiorców
w ciepło na podstawie udzielonych koncesji na:
• wytwarzanie ciepła z dnia 1 lutego 2008 r. Nr
WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML zmienionej
d e c y z j a m i : z d n i a 1 3 c ze r w c a 2 0 0 8 r. N r
WCC/1163A/13859/W/OWA/2008/ML, z dnia 10 czerwca
2009 r. Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, z dnia
7 lipca 2009 r. Nr WCC/1163C/13859/W/OWA/2009/ML,
z dnia 6 listopada 2009 r. Nr WCC/1163D/13859/W/
OWA/2009/ML oraz z dnia 2 czerwca 2010 r. Nr
WCC/1163E/13859/W/OWA/2010/ML;
• przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 1 lutego
2008 r. Nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML
zmienionej decyzjami: z dnia 13 czerwca 2008 r. Nr
PCC/1139A/13859/W/OWA/2008/ML, z dnia 10 czerwca
2009 r. Nr PCC/1139B/13859/W/OWA/2009/ML, z dnia
7 lipca 2009 r. Nr PCC/1139C/13859/W/OWA/2009/ML,
z dnia 6 listopada 2009 r. Nr PCC/1139D/13859/W/
OWA/2009/ML oraz z dnia 2 czerwca 2010 r. Nr
PCC/1139E/13859/W/OWA/2010/ML;
• o b ró t c i e p ł e m z d n i a 1 l u t e g o 2 0 0 8 r. N r
O C C / 3 3 5 / 1 3 8 5 9 / W / OWA / 2 0 0 8 / M L z m i e n i o n e j
d e c y z j a m i : z d n i a 1 0 c ze r w c a 2 0 0 9 r. N r
OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML oraz z dnia 6
listopada 2009 r. Nr OCC/335B/13859/W/OWA/2009/
ML.
Część III ’’ Podział odbiorców na grupy’’ otrzymuje
następujące brzmienie:
3. Podział odbiorców na grupy
GRUPA P.C – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w
dzierżawionym źródle ciepła zlokalizowanym w miejscowości Czarne, przy ul. Świerczewskiego 1 opalanym
olejem opałowym lekkim, w którym zainstalowana moc
cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.
GRUPA P.G.G 174 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w dzierżawionym źródle ciepła zlokalizowanym w
Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 174, opalanym gazem
ziemnym wysoko – metanowym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane
jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w
którym jest ono zlokalizowane.
GRUPA P.G.G 1e – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w dzierżawionym źródle ciepła zlokalizowanym w
Gdańsku przy ul. Grottgera 1e, opalanym gazem ziemnym wysoko-metanowym, w którym zainstalowana moc
cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym
jest ono zlokalizowane.
GRUPA P.H L – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane
w dzierżawionym źródle ciepła zlokalizowanym w miej-
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scowości Hel przy ul. Leśnej 6, opalanym olejem opałowym lekkim, w którym zainstalowana moc cieplna nie
przekracza 5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez
zewnętrzne instalacje odbiorcze.
GRUPA P.GDY – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w dzierżawionych lokalnych źródłach ciepła, zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Argentyńskiej (1, 2 i 4),
Australijskiej (1, 3, 5, 6, 7 i 8), Bosmańskiej 41 AG A

oraz Bosmańskiej 41 HL B, opalanych gazem ziemnym
wysoko - metanowym, w których zainstalowana moc
cieplna nie przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w którym
są one zlokalizowane.
Część IV ’’Rodzaje oraz wysokość stawek opłat’’
otrzymuje następujące brzmienie:
4.2 Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do
sieci ciepłowniczej. ZZN Warszawa nie planuje przyłącze-



4. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat
4.1 Stawki opłat za ciepło
grupa odbiorców

Ï¸ 
×¦  ¦

Ï Ï

ÏȀȀǦ 


ÏȀ 


7265,75
P.C
6698,70
P.G.G 174
8885,57
P.G.G 1e
6730,51
P.H L
6718,95
P.GDY
Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
nia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania
taryfy.
W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia, ZZN

70,17
59,05
57,52
69,11
58,69
usług (VAT). Podatek

Warszawa wystąpi o zmianę taryfy w części dotyczącej
stawek opłat za przyłączenie.

3363
INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OWA-4110-18(14)/2010/13859/ML, OWA-4110-19(14)/2010/13859/ML
z dnia 10 grudnia 2010 r.
o decyzjach nr WCC/1163F/13859/W/OWA/2010/ML, nr PCC/1139F/13859/W/OWA/2010/ML w sprawie zmiany
koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
W dniu 9 grudnia 2010 r., na wniosek przedsiębiorstwa
energetycznego: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki decyzjami, nr WCC/1163F/13859/W/OWA/2010/
ML, nr PCC/1139F/W/OWA/2010/ML postanowił zmienić
koncesje: z dnia 1 lutego 2008 r. nr WCC/1163/13859/W/
OWA/2008/ML (z późń. zm.) na wytwarzanie ciepła oraz
nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML (z późń. zm.) na
przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielone temu przedsiębiorstwu.

UZASADNIENIE
Decyzjami z dnia 1 lutego 2008r. nr WCC/1163/13859/W/
OWA/2008/ML (z późń. zm.) nr PCC/1139/13859/W/
OWA/2008/ML (z późń. zm.), udzielono przedsiębiorstwu energetycznemu: Zespół Zarządców Nieruchomości
WAM Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na
przesyłanie i dystrybucję ciepła, na okres do 31 grudnia
2025 r.
Pismem z dnia 6 października 2010 r. (znak: OEC-ZAT610-3-18/10) Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o
zmianę zakresu działalności gospodarczej polegającej
na wytwarzaniu ciepła oraz przesyłaniu i dystrybucji
ciepła, określonego w ww. koncesjach. W uzasadnieniu
wniosku

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 164

Poz. 3363, 3364

— 17599 —

Koncesjonariusz poinformował o źródłach ciepła i
sieciach ciepłowniczych, ktore nie figurują obecnie na
stanie Koncesjonariusza oraz przedstawil odpowiednie
dokumenty potwierdzające powyższe informacje.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił
zmienić decyzje udzielające koncesji: na wytwarzanie

ciepła oraz na przesyłanie i dystrbucję ciepła.
z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału
Centralnego Urzędu
Regulacji Energetyki
Adam Dobrowolski

3364
INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 17 grudnia 2010 r.
o Przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła
W dniu 15 grudnia 2010 r. do Północnego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w
Gdańsku wpłynął wniosek Zakładu Innowacyjnego Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o. o. z siedzibą w
Gdyni o udzielenie koncesji na przesyłanie i dystrybucję
ciepła, w związku z zakupem infrastruktury ciepłowniczej
w Debrznie (województwo pomorskie) oraz poinformował, że dokonał rozbudowy sieci ciepłowniczej co spo-

wodowało wzrost mocy zamówionej przez odbiorców z
4,559 MW do 5,191 MW.
z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z
siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom
Gdańsk, dnia 17 grudnia 2010 r.
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