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PREZES

URZĘDU REGUtAclI ENERGETYKI
Wrocław dnia 17 grudnia 2o2Ir.

0wR.42 1 0.6 6.202L.2058.XVI.D B

DECYZIA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia L4 czelwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z2021r.poz.735ze zmianami),wzwĺązku zart.30 ust.1i 47 ust Li2
ustawyz dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz.U. z202Ir.poz.7t6ze zmianami)

p o r ozpatrzen iu wni osku

p rzedsiębi orstwa energetycznego

ETKOM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z sĺedzĺbą w opolu

zwa nego w dal szej części de cyzji,, Prz e dsi ębi orstwem",

zawartego w piśmie z dnĺa 1 grudnia 202L r.,
uzupełnionego pismami z dnia 8 i 14 grudnia202Lr.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

postanawiam

zatwierdzić ustaloną przezPrzedsiębiorstwo i stanowiącą załącznikdo ninieiszej decyzii zmianę
taryff dla ciepła.

UZASADNTENIE

Decyzią Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 czeťwca z0z1 r.,

Nr OWR.42L0.L3.202L.205B.XVI.DB została zatwierdza taryfa dla ciepła ustalona przez

Przedsiębiorstwo. Taľyfa została wprowadzona do stosowania 20 lipca 202L r.

Na wnĺosek Pľzedsiębiorstwa W dniu 1 grudnia Z02! r. zostało wszczęte postępowanie

administracýne W sprawie zatwierdzenia zmiany taryý dla ciepła, ustalonej przez to

Przedsiębiorstwo, posiadaiące koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

Zgodnie z $ 28 ust. 1 ľozporządzenia taryfowego, w przypadku istotnej zmiany warunków lub

zakresu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne' w

zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, może nastąpić zmÍana taryfy wprowadzonei do

stosowania.

W związku z povĺyższym nastąpiła konieczność zmiany stawek opłat za usługi przesyłowe
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wynika|ąca między innymi ze Wzrostu kosztów strat ciepła.

Przedsiębiorstwo wskazało, że povłyŻsze okoliczności uzasadniają konieczność zmiany

wprowadzonej do stosowania taryĘr dla ciepła.

Rozpatrując przedmiotowy wnĺosek kieľowano się przesłankami określonymi

w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na mocy którei strona nabyła prawo, może

być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ adminĺstracji

publicznej, który ją wydaŁ jeżeli przepĺsy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie

takiej decyzji i przemawiazasm interes społeczny Iub słuszny interes strony.

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji adminĺstracyjnej

w trybie art' 155 Kpa, a zmianie doýchczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy

szczegó|ne oraz przemawia za tym słuszny interes Strony - postanowiłem orzec, jak

w rozstrzygnięciu.

Biorąc pod uwagę powyŻsze, postanowiono orzec iak w sentencji.

POUCZENIE

L. od niniejszei decyzji przysługuje odwołanie do Sądu okľęgowego 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+a pkt 1i art'479a7 $ 1ustawyz dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania
cywilnego (Dz.U. 2202I r. poz. 1805 ze zm.JJ.

2. odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutőw, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art.47949 ustawy _ Kodeks
postępowania cywilnego). odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego
0ddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energeýki - ul. Marszałka |őzefa Piłsudskiego 49-
57,50-032 Wrocław.

3. odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie L000 zł, zgodnie z art.32
ust. 1wzwiązkuzart.3ust.2pkt9ustawyzdnia28lipca2005r.okosztachsądowych
w spľawach cywilnych [Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.). opłatę uiszcza się na konto
bankowe Sądu Okręgowego W Warszawĺe xVII Wydziału ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do
przepisów art. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo
o przpnanie pomocy prawnei poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
stosownie do przepisów art.IL7 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję
(art. I27a $ 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doľęczenia
organowi adminĺstracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez stronę, decyzia staje się ostateczna i prawomocna (art. 727a 5 2 ustawy -
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Kodeks postępowanĺa administracfi nego).

5. Stosownie do aľt 47 ust 3 ustawy - Prawo energetyczne, decyzia zostanĺe skierowana do
ogłoszenia w,,Biuletynie Uľzędu Regulacii EneľgeĘki - Ciepło".

6. Stosownie do aľt. 47 usL 4 ustawy - Prawo eneľgeýczne, Przedsiębiorstwo wpľowadza
zmĺanę taryfy do stosowania nie wcześniei niż po upływie 14 dnĺ i nie później niż do 45 dnia
od dnia iei opublikowania w,,Biuleýnie Urzędu Regulacji Energetykĺ - Ciepło".

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacj i Eneľgeýkĺ

Dyrektor
Południowo_Zachodniego

oddziału Teľenowego
Urzędu Regulacii Energeýki

z siedzibą we Wrocławiu
/-/

Monika Gawlik
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E L KoM Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w opolu

Nhiejsza zntiuna taryfy stanowi zalqcznik
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ZN{IANA TARYFY DLA CIEPŁA

Prezes

Piotr,Iutus
Zenon

Grudzień,202l r
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W taryfie dla ciepła ustaltlnej przez El.KoM Sp.7 o.o. w Opolu stanowĺącej załącz.nik do Decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nľ oWR..l2t0.13.202l.2058'XVI.DB z dnia 24 czeryłca 202l r.'
wprowadza się następujące zmiany:

Rozdzial IV Rodzaje oraz rťysokość cen i stawek oplat _ otrzymuje brzmienie:

l. Ceny i stawki oplat za uslugi przesylowe

Rodzaje stawek oplat Jednostki

Wysokość stawek oplst
Grupv tarvfowe

B DI
neLto Netto

złlMW/rok 40.56 r,63 46.157,23

rata
miesięcma 3.380, r4 3.846,44

l ĺJr égJ
złlcl 26,t5 26.63

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat nie zawierają podatku o<l towarów i usfug (vAl')
Podatek VAT nalicza się zgoĺlnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostale zapisy nic ulegają zmianie
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