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3629 

  

 PREZES   Wrocław, dnia 24 listopada 2008 r. 
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-53/2008/134/VII-B/JJ 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. 
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1524) oraz art. 47 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 1 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 i Nr 130, 
poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112),  

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 17 września 2008 r. 

uzupełnionego pismami z dnia 29 września, 
7, 10 i 29 października oraz 7 i 20 listopada 2008 r. 

Fortum Heat Polska sp. z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu 

 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGONs 017 341 819 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 307 –  24562  – Poz. 3629 

postanawiam 

1) odmówić zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 31 lipca 
2008 r. nr OWR-18/2008/134/VII-A/JJ dla odbiorców zasilanych ze źródła ciepła wydzierżawionego 
od Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA z siedzibą w Jeleniej Górze,  

2) zatwierdzić zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją wymienioną w pkt 1 w zakresie odnoszą-
cym się do cen i stawek opłat ustalonych przez Przedsiębiorstwo dla odbiorców zasilanych ze źródeł 
ciepła opalanych gazem ziemnym dot. grup taryfowychs G, A2 w Świebodzicach i A1 w Chocianowie.  

UZASADNIENIE 

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działal-
ność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustaliło tary-
fę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca  
2008 r. nr OWR-18/2008/134/VII-A/JJ. Okres obowiązywania tej taryfy ustalono do dnia 31 sierpnia 
2009 r.  

W dniu 1 października 2008 r. (po usunięciu braków formalnych) zostało wszczęte postępowanie admini-
stracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Wniosek  
o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo uzasadniło rozszerzeniem działalności gospo-
darczej w zakresie wytwarzania ciepła o źródło wydzierżawione od Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego 
Jelfa SA w Jeleniej Górze oraz zmianą warunków wykonywania działalności koncesjonowanej w zakresie 
dotyczącym odbiorców zasilanych ze źródeł ciepła opalanych gazem ziemny dot. grup taryfowychs G, A2 
w Świebodzicach i A1 w Chocianowie w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE zmiany taryfy dla 
paliw gazowych ustalonej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie.  

Zgodnie z art. 155 Kpa 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, jeżeli 
przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes 
społeczny lub słuszny interes strony, natomiast zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozli-
czeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej rozporządzeniem 
taryfowym, w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębior-
stwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w 
trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne.  

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej 
przez Przedsiębiorstwo, na podstawie zgromadzonej dokumentacji dokonano oceny zgodności zmiany 
taryfy z przepisami, o których mowa w art. 44÷46 ustawy – Prawo energetyczne.  

Na podstawie analizy i oceny dokumentów wniosku o zmianę taryfy dla ciepła w zakresie dotyczącym 
rozszerzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania ciepła o źródło wydzier-
żawione od PF Jelfa SA z siedzibą w Jeleniej Górze stwierdzono między innymi, że ceny ustalone dla cie-
pła wytwarzanego w przedmiotowym źródle są średnio o ok. 62% wyższe od średnioważonej ceny ciepła 
zatwierdzonej w bieżącym roku w Południowo-Zachodnim Oddziale Terenowym URE we Wrocławiu dla 
podobnych źródeł ciepła oraz są o ok. 35% wyższe od średnioważonej ceny ciepła ustalonej dla podob-
nych źródeł ciepła w taryfie Przedsiębiorstwa i tym samym nie spełniają wymogu określonego w art. 45 
ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne, tzn. nie zapewniają ochrony interesów odbiorców przed nie-
uzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. Ponadto ceny te zostały ustalone niezgodnie z zasadami 
określonymi w § 18 rozporządzenia taryfowego oraz Przedsiębiorstwo nie wykazało, że wszystkie skład-
niki kosztów uwzględnione przy kalkulacji cen ciepła są kosztami uzasadnionymi, tzn. kosztami spełniają-
cymi zapis § 11 rozporządzenia taryfowego.  

Na podstawie analizy i oceny dokumentów wniosku o zmianę taryfy dla ciepła w zakresie dotyczącym 
zmiany warunków wykonywania działalności koncesjonowanej przez Przedsiębiorstwo w związku z decy-
zją Prezesa URE z dnia 17 października 2008 r. nr DTA-4212-24(11)/2008/652/V/AG zatwierdzającą 
zmianę taryfy dla paliw gazowych ustaloną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzi-
bą w Warszawie stwierdzono, że nowe, wyższe ceny gazu ziemnego wprowadzone do stosowania wy-
mienioną decyzją spowodują w Przedsiębiorstwie wzrost kosztów planowanych zakupu paliwa technolo-
gicznego dla źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym o ok. 5,5%, a w konsekwencji wzrost łącznych 
kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji 
oraz obrotu ciepłem o ok. 2%, co  stanowi nieprzewidzianą i istotną zmianę warunków wykonywania 
przez Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej, o której mowa w § 27 ust. 1 rozporządzenia tary-
fowego.  

Zmiana taryfy dla ciepła w odniesieniu do grup taryfowychs G, A2  w  Świebodzicach i A1 w Chociano-
wie została ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz prze-
pisami rozporządzenia taryfowego.  

Mając powyższe na uwadze postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
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POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
nia (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 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 o zmianę decyzji w 
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-ZacZodnieno Oddziału Terenoweno UrzUdu Renulacli 
Enernetyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskieno 49–57,  50-032 Wrocław.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę tary-
fy nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 

 ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Monika Gawlik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTUM  HEAT  POLSKA  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

 
ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 

 
Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 24 listpada 2008 r. nr OWR-4210-53/2008/134/VII-B/JJ 
 
 
W taryfie dla ciepła FORTUM HEAT POLSKA SPaŁKA Z OGRANICZONE ODPOWIEDZIALNOŚCIE  
z siedzibą we Wrocławiu, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia  
31 lipca 2008 r. nr OWR-4210-18/2008/134/VII-A/JJ, w punkcie 4.1 Ceny i stawki opłat za ciepło tabele 
dotyczące grup taryfowychs G, A2 w Świebodzicach i A1 w Chocianowie otrzymują brzmienies  

 
Grupa  G 

Wysokość stawek opłat 
Rodzaje stawek opłat Jednostki 

netto brutto* 

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc 
cieplną 

   zł/MW/m-c 10.197,74 12.441,24 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,81 59,55 
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Świebodzice 

ADRES ŹRaDŁA CIEPŁA 

ul. Mieszka I  Elektrociepłownia     Grupa A2 Rodzaje cen i stawek opłat Jednostki 

netto  brutto* 

zł/MW/rok 82.280,28 100.381,94 
Cena za zamówioną moc cieplną rata  

miesięczna 
6.856,69 8.365,16 

Cena ciepła zł/GJ 37,50 45,75 

Cena nośnika ciepła zł/m3 12,47 15,21 

zł/MW/rok 25.490,74 31.098,70 
Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe rata  

miesięczna 
2.124,23 2.591,56 

Stawka  opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ 8,46 10,32 

CZocianów 

ADRES ŹRaDŁA CIEPŁA 

ul. Fabryczna  Grupa A1 Rodzaje cen  Jednostki 

netto  brutto* 

zł/MW/rok 46.168,82 56.325,96 Cena za zamówioną moc 
cieplną rata miesięczna 3.847,40 4.693,83 

Cena ciepła zł/GJ 36,72 44,80 

Cena nośnika ciepła zł/m3 12,47 15,21 

Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie. 

 
PEŁNOMOCNIK ZARZEDU 

DYREKTOR 
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 

 
JACEK DUDKOWSKI 

PEŁNOMOCNIK ZARZEDU 
DYREKTOR ZARZEDZAJECY 

 
KRZYSZTOF GALIAK 

 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywaćs 

1) w punktach sprzedażys 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronies https//www.duw.pl 
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