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INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NROPO-4210-65(6)/2009/525/
IV/ASz
19 listopada 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił odmówić zatwierdzenia zmiany taryfy
dla ciepła Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie

Uzasadnienie:
Decyzją z 22 października 2008 r. OPO-421052(9)/2008/525/IV/ASz Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki (zwany „Prezesem URE”) zatwierdził, na
okres do 30 listopada 2009 r., ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 31 października
2008 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego Nr 184, poz. 3085.
Taryfa została wprowadzona przez Przedsiębiorstwo
do stosowania od 15 listopada 2008 r. Decyzją z 12
lutego 2009 r. Nr OPO-4210-4(6)/2009/525/IV/ED
Prezes URE zatwierdził zmianę tej taryfy, która 12
marca 2009 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 38, poz.
565. Zmiana taryfy została wprowadzona przez Przedsiębiorstwo do stosowania od 1 kwietnia 2009 r.
Pismem nr B/146/10/09, które wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Poznaniu 30 października
2009 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem
o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla
ciepła. Przedsiębiorstwo uzasadniło wniosek chęcią
zagwarantowania odbiorcom stałego poziomu cen i
stawek opłat w nadchodzącym okresie.
Według art. 155 ustawy - Kodeks Postępowania
administracyjnego (zwanego dalej 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 lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
W trakcie postępowań administracyjnych, zarówno dotyczących zatwierdzenia taryfy dla ciepła, jak
i zmiany dokonanej decyzją Prezesa URE z 12 lutego 2009 r., na podstawie posiadanej dokumentacji
stwierdzono, iż obowiązujące ceny i stawki opłat
skalkulowane zostały w oparciu o uzasadnione
koszty prowadzenia działalności ciepłowniczej. Przy
czym koszty paliwa gazowego zostały skalkulowane w oparciu o wówczas obowiązującą taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z
siedzibą w Warszawie, zwanego dalej PGNiG, (decyzja Prezesa URE z 10 kwietnia 2008 r. nr DTA4212-29(21)/2007/2008/652/V/AG,
zmieniona
decyzją z 17 października 2008 r. nr DTA-421224(ll)/2008/652/V/AG) zaś koszty miału węglowego oraz oleju w oparciu o ówczesne ceny rynkowe.
Jednocześnie od czasu zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła (decyzją z 12 lutego 2009 r.), na-

stąpiło obniżenie cen paliwa gazowego - decyzja
Prezesa URE, zatwierdzająca nową taryfę dla paliw
gazowych PGNiG, z 7 maja 2009 r. nr DTA-42122(16)/2009/652/II/AG (opublikowana w „Biuletynie
Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe z 7 maja 2009 r. nr 15(287)), co ma bezpośredni wpływ na ponoszone przez Przedsiębiorstwo
koszty paliwa gazowego. Dodatkowo na podstawie
posiadanych informacji o niższych cenach węgla i
transportu występujących w przypadku innych przedsiębiorstw wnioskować należy, iż także na rynku cen
pozostałych paliw stosowanych przez Przedsiębiorstwo w minionym okresie zaszły znaczące zmiany.
Tym samym przedłużenie terminu obowiązywania
taryfy dla ciepła, skalkulowanej na podstawie wyższych, niż obecnie obowiązujące, kosztów paliwa
ponoszonych przez Przedsiębiorstwo, postawiłoby
decyzje o takiej zmianie w sprzeczności z obowiązkiem jej zgodności z interesem społecznym
Mając na uwadze treść art. 7 KPA, przewidującego, że w toku postępowania organy. administracji
państwowej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny
interes obywateli, Prezes URE, będący organem administracji publicznej, do postępowania przed którym stosuje się na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy
Prawo energetyczne, obowiązany jest przestrzegać
w szczególności art. 155 KPA, który przewiduje, iż
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 lub przez organ wyższego
stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają
się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia
za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Zmiana kosztów paliwa, które stanowi blisko 50%
kosztów przedsiębiorstwa ogółem, ma bezpośredni
wpływ na ceny i stawki opłat ponoszone przez odbiorców. Zatem przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła stoi w sprzeczności z interesem
społecznym, odbiorców ciepła.
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