Biuletyn Branżowy URE - Paliwa gazowe
Nr 45 (511) 26 czerwca 2012 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

warszawa,2~erwca

2012 r.

PREZES
URZEDU

REGULACJI ENERGETYKI

OWA-4212-5(2)j2012j13590jV

jTKl

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózno zm.), w zwiazku z art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr
89, poz. 625 z pózno zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiebiorstwa

energetycznego:

ENERGETYKA URSUS Sp. z

0.0.

z siedziba w Warszawie,
zwanego dalej "Przedsiebiorstwem",
zawartego w pismie z dnia 20 czerwca 2012 r. (znak: Ej1239j2012),
okresu jej obowiazywania taryfy dla paliw gazowych

w sprawie zmiany

zmieniam okres obowiazywania "Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego",
wydluzajac ten okres do dnia 31 grudnia 2012 r.
UZASADNIENIE

Przedsiebiorstwo
•

na dystrybucje
-

•

posiadajace

koncesje:

gazem:

pr DPGj6j13590jW
o,

jOWAj2004j2005jBH

z dnia 27 pazdziernika

2005 r.

na obrót gazem:
-

nr OPGjl18j13590jW
2005 r.

jOWAj2004j2005jBH

z dnia

27

pazdziernika

ustalilo taryfe dla gazu ziemnego wysokometanowego,
która zostala zatwierdzona na
okres 12 miesiecy od dnia wprowadzenia jej do stosowania decyzja Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki (zwanego dalej: "Prezesem URE") z dnia 23 maja 2011 r. nr OWA4212-3(6)j2011j13590jV
jTKl, i ogloszona w "Biuletynie Branzowym Urzedu Regulacji
Energetyki - Paliwa gazowe" nr 22j2011 (410) z dnia 24 maja 2011 r. Decyzja ta zostala
zmieniona

decyzjami: Nr OWA-4212-5(4)j2011j13590jV

oraz Nr OWA-4212-2(4)j2012j13590jV

jTKl z dnia 6 lipca 2011,!.9ka __

jTKl z dnia 21 marca 2012 roku.
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Zgodnie z art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego, decyzja ostateczna,
na mocy której strona nabyla prawo, moze byc w kazdym czasie za zgoda strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ja wydal, lub przez
organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczególne nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub sluszny interes strony.
W niniejszej sprawie Prezes URE uznal, ze zostaly spelnione przeslanki okreslone
w powyzszym przepisie, umozliwiajace zmiane decyzji, w zwiazku z czym postanowil
orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Sadu Okregowego w Warszawie Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim posrednictwem,
w terminie
dwutygodniowym
od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 Prawa energetycznego
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 zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 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
Oddzialu Centralnego
4,00-099 Warszawa.

Urzedu Regulacji Energetyki ~~~~~~Wie,
/C.-,. v r----'___..

ul. Canaletta

/'

~e~\

3. zostanie
Stosownie s.kiero~ana
do art. 31 ust.
3 pkt 2 ustawy
- pra~~~~~~f~gZa
decyzja
do o~loszenia
w "Biulety
~ pI~ ...
~.,.;
...
~.r.'.~.",.',";'~'.'.~,,~;.':,;.;.1.-Ur
..~.'
..•""
Regulacji
EnergetykI - PalIwa gazowe .
.:::C \<~>/;~,;rc:..
',:\',~' / !-"1;1
Z<~ ~~feA~
I) <"',-/
\",-1 ~,.,,;:.y).,',c;,;".
--,'
~

,/

••

"~~:

"'l":::'~'-;

'.

/

,~,""

i

~e:~u'.~!i!'}~getyki
,.

~

L----//

Otrzymuje:
"Energetyka Ursus" Sp. z 0.0.
Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
Niniejsza decyzja zwolniona jest z opiaty skarbowej na
podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
w zwiazku z tresciazalacznika do tej ustawy (czesc I pkt
53 kolumna 4 "Zwolnienia" pkt 1)
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