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OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 lutego 2009 r.

o sprostowaniu b³êdów
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zmianami),
prostuje siê nastêpuj¹ce b³êdy:
-

w spisie treci Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego Nr 7, poz. 120 zamiast numeru uchwa³y
XVIII/59/2008 powinien byæ numer XVIII/159/2008,

-

w tytule uchwa³y Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30
padziernika 2008 r. w sprawie okrelenia zasad zbywania
lokali u¿ytkowych wchodz¹cych w sk³ad gminnego zasobu
nieruchomoci (opubl. w Dz.Urz. Woj. Wiel. z 2009 r. Nr
7 poz. 120) - zamiast numeru XVIII/59/2008 powinien byæ
numer XVIII/159/2008

-

w uchwale nr XXVIII/117/08 Rady Gminy Bia³oliwie z dnia
30 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania,
przyznawania nagród oraz przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w
szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez
Gminê Bia³oliwie (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2009 r.
Nr 8 poz. 155)  podpis Przewodnicz¹cego Rady Gminy
zamiast Eugeniusz Koz³owski powinien brzmieæ Eugenia Koz³owska

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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DECYZJA Nr OPO-4210-7(4)/2009/322/VII/MJ PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 23 lutego 2009 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524
oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123,
Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11)

po rozpatrzeniu wniosku z 29 stycznia 2009 r. uzupe³nionego pismem z 13 lutego 2009 r. L. dz. 98/DT/2009 Miejskiego
Zak³adu Energetyki Cieplnej spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Kole, posiadaj¹cego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 666-10-05-055 zwanego w dalszej
czêci decyzji Przedsiêbiorstwem postanawiam zatwierdziæ
dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê taryfy dla ciep³a
dotycz¹c¹ cen i stawek op³at, która to zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE
Decyzj¹ z 30 czerwca 2008 r. nr OPO-4210-24(8)/2008/
322NII/MJ Prezes URE zatwierdzi³ na okres do 31 lipca 2009
r., ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo taryfê dla ciep³a, która 21
lipca 2008 r. zosta³a og³oszona w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego Nr 117 poz. 2158.
Pismem z 28 stycznia 2009 r., które wp³ynê³o do Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z
siedzib¹ w Poznaniu 29 stycznia 2009 r., Przedsiêbiorstwo
wyst¹pi³o z wnioskiem o zmianê taryfy dla ciep³a, polegaj¹c¹
na zatwierdzeniu nowych cen i stawek op³at.
Przedsiêbiorstwo uzasadni³o podwy¿kê znacznie wy¿szymi kosztami zakupu mia³u wêglowego i energii elektrycznej
w porównaniu do kosztów, na podstawie których dokonano
kalkulacji cen i stawek op³at, co stanowi okolicznoæ przewidzian¹ w §27 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 9 padziernika 2006 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia w
ciep³o (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postêpowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której, strona naby³a
prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie za zgod¹ strony uchylona
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹
wyda³, lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy
szczególne nie sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny
interes strony. Za uwzglêdnieniem wniosku Przedsiêbiorstwa
przemawia interes spo³eczny analizowany w perspektywie
wielomiesiêcznej, jak i interes strony (d³u¿sze utrzymywanie
cen i stawek op³at nie pokrywaj¹cych kosztów prowadzenia
dzia³alnoci nara¿a Przedsiêbiorstwo na straty), a zmianie
decyzji nr OPO-421O-24(8)/2008/322/VII/MJ nie sprzeciwiaj¹
siê ¿adne przepisy szczególne.

Zwa¿ywszy, i¿ w powy¿szej sprawie uzna³em, ¿e zosta³y
spe³nione przes³anki, umo¿liwiaj¹ce zmianê decyzji, postanowi³em orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479 46
pkt 1 i art. 479 47 §1 Kodeksu postêpowania cywilnego ).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o
zmianê decyzji - w ca³oci lub czêci (art. 47949 Kodeksu
postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres
Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznañ, ul. Wierzbiêcice 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana
taryfy zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy mo¿e byæ wprowadzona do stosowania
nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹
w Poznaniu
(-) Irena Gruszka
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Za³¹cznik
do decyzji Nr OPO-4210-7(4)/2009/322/VII/MJ
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
z dnia 23 lutego 2009 r.

ZMIANA TARYFY DLA CIEP£A MIEJSKIEGO ZAK£ADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIB¥ W KOLE

W Taryfie dla ciep³a ustalonej przez Miejski Zak³ad
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzib¹ w Kole stanowi¹cej
za³¹cznik do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z 30
czerwca 2008 r. nr OPO-4210-24(8)/2008/322/VII/MJ wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:







w Czêci IV Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at
punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ceny w zakresie wytwarzania i stawki op³at w zakresie
przesy³ania i dystrybucji ciep³a
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W podanych w czêci IV pkt 1 cenach i stawkach op³at brutto uwzglêdniono podatek od towarów i us³ug (VAT) w wysokoci
22%.

