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Szczecin, dnia

JJJ listopada

2013 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OSZ-4212-4(S)j2013j19214jIAjJC

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz w związku z art. 30 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.),
po rozpatrzeniu
wniosku, z dnia 30 października
2013 r., przedsiębiorstwa
energetycznego
AMBER GAZ Sp. z

0.0.

z siedzibą

w Koszalinie

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",
zawartego w piśmie z dnia 30 października 2013 r., uzupełnionego pismem z dnia
7 listopada 2013 r., w sprawie zmiany Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 1
zatwierdzam

ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego
nr 1, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 22 lipca 2013 r.
Nr OSZ-4212-3(12)/2013/19214/I/JC,
w rozdziale 12 zatytułowanym "Wysokość cen
i stawek opłat", stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2013 r., na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zmiany Taryfy nr 1 dla gazu ziemnego wysoko metanowego
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2013 r. Nr OSZ4212-3(12)/2013/19214/I/JC.
Przedsiębiorstwo

zawnioskowało

o zmianę taryfy powołując się na zmianę ustawy

o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.)
ustawą z dnia 27 września 2013 r. (Dz. U.z 2013 r., poz. 1231).
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administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy sz ":"-.~lń~{~rii~:~sp.i~,esi~Ją
się
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes stro f~,?,....
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Mając na uwadze
sprzeciwiają

powyższe

się przepisy

okoliczności

oraz po stwierdzeniu,

szczególne, a przemawia

że zmianie

decyzji nie

za tym interes strony 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 oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego,
Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zm.).
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 zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949
Kodeksu postępowania
cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres PółnocnoZachodniego
Oddziału
Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą
w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617
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3. Stosownie do art. 47 ust. 3 p •..b~i:lku~~1a~,
. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo
energetyczne,
zmiana tary . C"~~e~~·s~.~)!1
do ogłoszenia w "Biuletynie
Branżowym Urzędu Regulacji ~e'rgęt.Yki@.~~a\g3i':
we".
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Z upoważnienia
--.-._ ....., Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Otrzymuje:
Amber Gaz Sp. z 0.0.
ul. Słowiańska 13
75-846 Koszalin
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Niniejsza decV7L1 zwolniona jest z opłaty skarbowej
na podstawie art, 4 ustnwv o opIacie skarbowej
w lwi<",zku z treścią {<.;;ącznika do tej ustawy
(e; ~::ć I pkt. 531
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Amber Gaz Spółka z 0.0. z siedzibą w Koszalinie
NINIEJSZA

ZMIANA TARYFY STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE

lN..... listopada 2013 r.

z dnia ..
nr

.~~!wA~.~4.{!i~JQ.Ą.~/1.~~/F.Ir/JC

z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

"i')~

AMBER GAl" ·....

AMBER G
Sp. Z 0.0. Arf
75-846 Koszalin. ul. Słowiańska 3
4) Tel.9434860 40. fax 94 348 60 4 J
np 672-20-65-087. REGON 32093150,
ZMIANA TARYFY

dla gazu ziemnego wysokometanowego

Koszalin

nr 1

2013 r.

Strona 11

4

BIULETYN BRANŻOWY URE – Paliwa gazowe
Nr 86/2013 (643) 20 listopada 2013 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W taryfie nr 1 dla gazu ziemnego wysokometanowego ustalonej przez Amber Gaz Sp. z 0.0.
z siedzibą w Koszalinie, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 22 lipca 2013 r. nr OSZ-4212-3( 12)/2013/19214/I/JC
wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale 12 zatytułowanym
następujące brzmienie:

"Wysokość

cen

stawek opłat"

pkt. 12.1. otrzymuje

.Ceny i stawki opłat za dostarczanie gazu zamieszczono poniżej

Grupa
taryfowa

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena za gaz ziemny

Stawki opłat

Stawki opłat za usługi dystrybucji

abonamentowych
z zerową stawką akcyzy
lub uwzględniające
zwolnienia z akcyzy

przeznaczone

do

Zmienne

Stale

celów opalowych
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[zl/m1

[zl/m1

[zl/m-c)

[zVm-c)

W-1

2,3285

2,3682

3,62

1,28

0,3055

W-2

2,3209

2,3606

6,16

7,28

0,2884

W-3

2,2902

2,3299

63,71

-

0,0147

0,2417

W-4

2,2778

2,3175

124,02

-

0,0114

0,2401

[zVm1

[z//(m /h) za h)

AMIEI$AZ. Sp. Z0.0.

~=;j
AM8ER GAZ Sp.

Z 0.0.

. 75-846 KOSZalin, ul. Słowiańska 13
~) Tel. 94348 60 40, fax 94 348 60 4 .
lIP 672-20-65-087. REGON 3209315r. '
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