
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

OKR.4210.5.2019.MGI

Kraków,  14 czerwca 2019 r.

DECYZJA

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Pana Stanisława 
Andrysiewicza, prowadzącego działalość gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany Stanisław 

Andrysiewicz z siedzibą w Tarnobrzegu

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z  2019 r., poz. 755 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego

Pana Stanisława Andrysiewicza, prowadzącego działalość gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany 
Stanisław Andrysiewicz w miejscowości Tarnobrzeg

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,

zawartego w piśmie z dnia 12 lutego 2019 r., brak znaku, uzupełnionego pismami z dni: 19 kwietnia
2019 r., brak znaku, 23 maja 2019 r.,  brak znaku oraz 7 czerwca 2019 r. brak znaku.

postanawiam zatwierdzić

dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik
do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 27 grudnia 2018 r. nr OKR-4210-15(27)/2017/2018/13702/VIII/MGi Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki (zwany dalej "Prezesem URE") zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres 
12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

Pismem z dnia 12 lutego 2019 r., brak znaku (zwanym dalej "wnioskiem"), Przedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę 
decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła, polegającą na zatwierdzeniu nowych stawek opłat 
za ciepło, w związku ze zmianą kosztów zakupu paliwa gazowego dla odbiorców ciepła w grupie 
taryfowej K.

Podczas prowadzonego postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo zostało wezwane
do przeprowadzenia niezbędnych korekt we wniosku, co uczyniło.

Przedstawione przez Przedsiębiorstwo zmiany kosztów wytwarzania ciepła, uwzględniają dotychczasowe 
warunki wykonywania działalności przez Przedsiębiorstwo, mają zatem charakter zmiany nieprzewidywalnej 
i istotnej.

W myśl § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz.1988), 
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 lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych 
tych zmian.

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 poprzez organ administracji 
publicznej, który ją wydal, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji 
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
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Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, 
umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 
ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947  1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.). Odwołanie należy przesłać na adres: 
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza 
Lea 114, 30 – 133 Kraków.

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części 
(art. 47949 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego).

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku 
z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 785 tj.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów 
art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, 
stosownie do przepisów art. 117 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. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego).

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2   ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

6. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji zostanie również 
zamieszczona w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”.

  
 

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą 
w Krakowie

dr Małgorzata Nowaczek - Zaremba

Otrzymuje: 

1. Stanisław Andrysiewicz - Zakład Budowlany

ul. Kopernika 32,39- 400 Tarnobrzeg,

2. Wojewoda Podkarpacki,

4. aa.

Decyzja niniejsza zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 t.j.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część 
I pkt 53 tab. 4 pkt 1).

Małgorzata Gimińska - Główny specjalista
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ZAKŁAD BUDOWLANY 

STANISŁAW ANDRYSIEWICZ 

 

ul. Kopernika  32 

39-400 Tarnobrzeg  
 

 

 

 

 

 

Załącznik 

do DECYZJI PREZESA URE 

z dnia 14 czerwca 2019 r.  

Nr OKR.4210.5.2019.MGi 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA 

TARYFY DLA CIEPŁA  

Nr VIIIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarnobrzeg, czerwiec 2019 r.   
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W taryfie dla ciepła przedsiębiorstwa  ZAKŁAD BUDOWLANY Stanisław Andrysiewicz 

z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 32 zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 27 grudnia 2018r. znak OKR-4210-15(27)/2017/2018/13702/VIII/MGI 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

CZĘŚĆ IV 

R O D Z A J E  O R A Z  W Y S O K O Ś Ć  S T A W E K  O P Ł A T  

Otrzymuje brzmienie: 

„ C Z Ę Ś Ć  I V  

R O D Z A J E  O R A Z  W Y S O K O Ś Ć  S T A W E K  O P Ł A T  

W niniejszej taryfie przedstawiono stawki opłat netto. Stawki opłat nie zawierają podatku 

od towarów i usług VAT . W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  

 

Rodzaje stawek opłat 

 

 

Jednostka 

miary 

 

Grupa taryfowa 

K P1 P2 P3 

Stawka opłaty miesięcznej za 

zamówioną moc cieplną 

 

 

zł/MW x m-c 

 

 

 

9 487,74 

 

 

- - 6 261,51 

 

Stawka opłat za ciepło 

 

zł/GJ 51,78 - - 67,86 

Cena  za zamówioną moc cieplną 

 

zł/MW/rok 

 

- 57 607,20 - 

Rata miesięczna 

zł/MW x m-c 
- 4 800,60 - 

 

Cena za ciepło 

 

zł/GJ - 59,73 
- 

 

Cena nośnika ciepła zł/m³ - 23,34 - 

 

Stawka opłaty stałej za usługi 

przesyłowe 

 

 

zł/MW/rok 

 

- 53 421,36 18 973,08 - 

Rata miesięczna 

zł/MW x m-c 
- 4 451,78 1 581,09 - 

Stawka opłaty zmiennej za usługi 

przesyłowe 
zł/GJ - 21,89 8,51 - 
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