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DECYZJA NR OPO.4210.49.2016.ASZ1
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 15 listopada 2016 r.
Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego
Veolia Energia Poznań S.A.
z siedzibą w Poznaniu,
zawartego w piśmie z 4 października 2016 r.,
uzupełnionego pismem z 25 października 2016 r.
zatwierdzam
zmianę taryfy w części dotyczącej odbiorców, do których ciepło dostarczane jest z ciepłowni C 18,
zlokalizowanej przy ulicy Sikorskiego 25 we Wrześni, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres
12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Uzasadnienie
Na wniosek Przedsiębiorstwa, 6 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w
sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej odbiorców, do których ciepło
dostarczane jest z ciepłowni C 18, zlokalizowanej przy ulicy Sikorskiego 25 we Wrześni, ustalonej przez
Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót
ciepłem.
Obecnie obowiązująca w tym zakresie (od 20 grudnia 2015 r.), siódma taryfa dla ciepła zatwierdzona
została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 19 listopada 2015 r. nr OPO-421039(8)/2015/154/VII/ASz1 (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz.
7021).
Natomiast decyzją z 6 maja 2016 r. nr OPO-4210-7(9)/2016/154/VIII/ASz1 Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki zatwierdził VIII taryfę dla ciepła Veolia Energia Poznań S.A.
Przedsiębiorstwo uzasadniło wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy w części dotyczącej odbiorców, do
których ciepło dostarczane jest z ciepłowni C 18, zlokalizowanej przy ulicy Sikorskiego 25 we Wrześni
faktem, iż taryfa dla tych odbiorców obowiązywała 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. do 19
grudnia 2016 r. (zgodnie z ww. decyzją z 19 listopada 2015 r.).
Ustalone w taryfie ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji zostały ustalone w sposób uproszczony, na
podstawie § 13 ww. rozporządzenia. Natomiast stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła
zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

–2–

Poz. 6958

Zgodnie z § 13 ust. 8 okres stosowania taryfy dla ciepła, w której zastosowano uproszczony sposób
kalkulacji, wynosi jeden rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania.
Zgodnie z treścią art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być
w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który
ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia
za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Za zmianą decyzji, przemawia również interes społeczny, a zmianie decyzji nie sprzeciwiają się żadne
przepisy szczególne.
Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę
decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.
W tym stanie rzeczy orzekłem 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 z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego).
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 o zmianę decyzji – w całości
lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy
dostosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.
z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Radca Prezesa URE w Zachodnim Oddziale
Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w
Poznaniu
(-) Lidia Styperek

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie
skarbowej w związku z treścią załącznika
do tej ustawy (część I pkt 53).
Anna Szmatuła, starszy specjalista
Otrzymują:
1. Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań.
2. Wojewoda Wielkopolski.
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