Wroclaw, 2 pazdzicrnika 2013 r.
PREZES

URZE.MJ REGULACJI ENERGETYK1
NR OWR-4210-27/20I3/I41/XI-A/AI,

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w zwiazku z art. 30 ust. I ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo cnergetycznc (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami), oraz w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawic zatwierdzenia taryfy dla ciepla
przcdsiebiorcy

"Energetyka" spolka /. ograniczonq odpowiedzialnosciq
z siedziba. w Lubinie
posiadajacego numcr identyfikacji podatkowej NIP: 6921010700
zwanego w dalszej czesci decyzji Przedsiebiorstwem
postanawiam zatwicrdzic taryfe dla ciepla

ustalonq przez wymienione Przedsiebiorstwo. stanowiaea. zalaeznik do niniejszej decyzji,
na okres jednego roku od dnia wprowatlzenia jej do stosowania.
UZASADNIKNIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
w zwiazku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy zdnia lOkwictnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na wniosek
Przedsiebiorstwa posiadajacego koncesje zdnia 26 pazdziemika 1998 r. na wytwarzanie ciepla
Nr WCC/392/141/U/3/98/RW
ze
zmianami
oraz
na
przesylanie
i dystrybucje
ciepla
Nr PCC/411/141/U/3/98/RW ze zmianami. vv dniu 5 lipca 2013 r., zostalo wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepla, ustalonej przez to Przedsiebiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo cnergetycznc, przedsiebiorstwa energetyczne posiadaja.ee koncesje
ustalaja, taryfy dla paliw gazowych i energii, ktore podlegaja, zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponuja.
okres ich obowiazywania. W mysl art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfe,
badz odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodnosci taryfy z zasadami i przepisami,
o ktorych mowa w art. 44 + 46 tej ustawy.
W trakcic postepowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ze
Przedsiebiorstwo opracowalo taryf? zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo
energetyczne oraz z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 17wrzesnia 2010 r. w sprawie
szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w cieplo
(Dz. U. z.2010 r. Nr 194, poz. 1291). Przedsiebiorstwo opracowalo ceny ciepla dla EC-3 Glogow i EC-4
Legnica zgodnie z § 13 rozporzadzenia taryfowego stosuja.c uproszczony sposob kalkulacji cen ciepla w taryfie.
Pozostale ceny i stawki oplat Przedsiebiorstwo ustalilo zgodnie z § 14 tego rozporzadzenia.
Oceny koszt6w uzasadnionych, stanowiacych podstawe ustalania cen i stawek oplat dla pierwszego roku

stosowania taryfy, dokonano na podstawie porownania jednostkowych koszt6w planowanych dla pierwszego

roku stosowania taryfy zjednostkowymi kosztami wynikaj^cymi z kosztow poni^sfo'nyoh r^*r^
kalendarzowym poprz.edzaja.cym pierwszy rok stosowania taryfy.

/'
//-Udzial oplat stalych, w la.cz.nych oplatach za swiadczenie using w zakresic przesylan'ia i-dystrybucji ciepla,
o ktorych mowa w art. 45 ust. 5 ustawy
Prawo energetyczne zostal przyj?ty/ zgodnie zwniqskiem
Przedsiebiorstwa, poniewaz zapewnia ochrone interesow odbiorcow.
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W cenach i stawkach oplat ustalonych zgodnie z § 14 rozporzadzenia taryfowego uwzgledniono uzasadnion^
wysokosc zwrotu z kapitalu, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1 pkt I ustawy - Prawo energetyczne.
Okres obowiazywania taryfy dla ciepla, zgodnie z § 13 ust. 8 rozporzadzenia taryfowego, wynosi jeden rok
od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowilem orz.ec, jak w rozstrzygnieciu.
POUCZEN1E

l.Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Sqdu Okregowego w Warszawie - Sadu Ochrony
Konkurencji i Konsumentow - za moim posrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art.
30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu
postepowania cywilnego).
2. Odwolanie od decyzji powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutow, zwiezle ich
uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierac wniosek o uchylenie albo o zmiane decyzji w calosci lub
w czesci (art. 47949 Kodeksu postepowania cywilnego). Odwolanie nalezy przeslac na adres PoludniowoZachodniego Oddzialu Terenowego Urzedu Regulacji Energetyki - ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 49-57, 50032 Wroclaw.

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skicrowana do
ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnosla.skiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiebiorstwo wprowadza taryf'e do stosowania
nie wczesniej niz po upfywie 14 dni i nie pozniej niz do 45 dnia od daty jej opublikowania^w
Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslqskiego.

z up. Prezesa Urzedu.Regulacji

Energetyki \
Dyrektor Poludniowo-

ja

Zacbrodniego Oddzialu.
Tereno/wego Urzedu Regulacji
Enprgetyk z siedziba. we
Wroclawiu

Jozef I)<• Ini.i

Otrzymujq:

1) Energetyka sp. z o.o., ul M. Sklodowskiej-Curie 58, 59-301 I.ubin
2) Wojewoda Dolnosla.ski

Uiszczono oplat? skarbowa. w wysokosci 10,00 zl w dniu 2 lipca 20133r.
r. na
na i^chunek
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icz OyLic<2^(\
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1508 0000 0005 5003 6045 - Radca Prezesa URE Andrzej Lukasiewicz
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