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warszawa~stycznia

PREZES
URZEDU

2013 r.

REGULACJI ENERGETYKI

OWA-4212-1(2)/2013/8081/I/TKl

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

Przedsiebiorstwo Branzowe "Gazownia Serwis" Spólka z 0.0.
z siedziba w Warszawie,
posiadajacego:
1) numer

000020511

prowadzonym

w rejestrze

przedsiebiorców

Krajowego

Rejestru

Sadowego,

przez Sad Rejonowy dla m. sto Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego,
2) numer identyfikacji podatkowej

(NIP): 5272324133,

zwanego W dalszej czesci decyzji "Przedsiebiorstwem",
zawartego w pismie z dnia 24 stycznia 2013 r. (znak: GS/BZ-189/2013),
zmiany taryfy dla paliw gazowych

w sprawie

postanawiam
zatwierdzic zmiane taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego,
Przedsiebiorstwo, stanowiaca zalacznik do niniejszej decyzji.

ustalona

przez

UZASADNIENIE

Przedsiebiorstwo posiadajace koncesje:
• na dystrybucje gazu:
•

DPG/142/8081/W /2/2012/UA z dnia 24 maja 2012 r.
DPG/142A/8081/W /OWA/2013/TKl z dnia 22 stycznia 2013 r .

na obrót gazem:
//

-

OPG/133/8081/W

-

OPG/133A/8081/W

/2/2006/BP
/2/2012/UA

z dnia 25 sierpnia 2006 r.
z dnia 11 kwietnia 2012 r.
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ustalilo
dla gazu
ziemnego
wysoko metanowego,
która zostala
okres 12taryfe
miesiecy
od dnia
wprowadzenia
jej do stosowania
decyzja ..,.Lerfe~~~:~~::·'
~re-zesaj!iftze(l~.
Regulacji Energetyki

(zwanego dalej: "Prezesem
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OWA-4212-6(11)/2012/8081/I/TKl,
i ogloszona w "Biuletynie Branzowym Urzedu
Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe" nr 62/2012 (410) z dnia 24 wrzesnia 2012 r.
Pismem z dnia 24 stycznia 2013 r. (znak: GS/BZ-189/2013)
Przedsiebiorstwo
wystapilo
z wnioskiem
o zatwierdzenie
zmiany "Taryfy dla gazu ziemnego
wysokometanowego",
ze wzgledu na zmiane taryfy dostawcy gazu, Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa S.A.
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 Urzedu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta
4,00-099 Warszawa.
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energ;:'!yczl},e! niniejsza decyzja
zostanie skierowana do ogloszenia w "Biuletynie ~~\~z~~9)' 'Urzedu Regulacji
Energetyki - Paliwa gazowe".
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo! &i15.g~~~~@~r~eds\ebiorstwo
wprowadza zmiane taryfy do stosowania nie wc~et:~fer$,p'~c~~ie14
dni i nie
,!
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Niniejsza decyzja zwolniona jest z oplaty skarbowej na
podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
w zwiazku z trescia zalacznika do tej ustawy (czesc I pkt
53 kolumna 4 "Zwolnienia" pkt 1)

GLÓWNY SPECJALISTA
~~~(YLtL.j~r-Tomasz Kielczewski
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Przedsiebiorstwo Branzowe Gazownia Serwis Sp. z 0.0.
NINIEJSZA TARYFA STANO\-v.
ZALACZNIK

DO DECYZJI PREZESA URE
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Zmiana
Taryfy dla paliw gazowych
dla odbiorców
na terenie Gminy Zaluski

Prled~;lJbio~stwo

Styczen 2013 r.

ul. Na~i~.·is!a b 01-106
tel. 0:;:;1 31!.~U-({1-'-0·i.

Zmiana taryfy dla paliw gazowych Przedsiebiorstwo Bran~owe Gazownia Serwis Sp. z 0.0.
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W taryfie dla paliw gazowych Przedsiebiorstwa Branzowego Gazownia Serwis
Sp. z 0.0. ustalonej przez Przedsiebiorstwo Branzowe Gazownia Serwis Sp. z 0.0. w
Warszawie, stanowiacej zalacznik do decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr
OWA-4212-6(11)/2012/8081/1ITKl
z dnia 24 wrzesnia 2012 roku wprowadza sie
nastepujace zmiany:
W rozdziale 7 zatytulowanym WYSOKOSC CEN
otrzymuja nastepujace brzmienie:

7.
7.1.

I STAWEK

OPLAT punkty 7.1 i 7.2

WYSOKOSC CEN I STAWEK OPLAT
Ceny za paliwa gazowe i stawki oplat abonamentowych.
•
Ceny i stawki oplat stosowane do rozliczen z Odbiorcami przedstawia ponizsza
tabela:
163,00
34,00
1,2753
1,2672
Cena
za paliwo
gazowe
Stawka
oplaty
abonamentowej
[zl/mies.]

7.2.

Stawki oplat dystrybucyjnych.
•
Stawki oplat dystrybucji stosowane do rozliczen z Odbiorcami przedstawia
ponizsza tabela:

Stawka
oplaty
0,1499
127,00
0,1580
0,0527
dystrybucji
Stawka
[zl/m3]
zmiennej
[zl/m
3] stalejoplaty

ucji

);zedsiebiorst'l'O

Branzowe

"GAZOWNIA
SE;\ tVf S ' Sp. z 0.0. (Bl)
ul. Nakielska 5 I.;: -1 C6 Warszawa
tel. 022 314-40-0(}c·Dl. 'ax 022 314-40-02
flEGON 016562263.

Zmiana taryfy dla paliw gazowych Przedsiebiorstwo Brantowe Gazownia Serwis Sp. z 0.0.
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NIP 527,.23-24-133

