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PREZES
URZEDU REGULACJI ENERGETYKI
GWA-4212-4( 4)/2012/

warszawaJJ-rerwca

2012

r.

4636/zmII/KM

DECYZJA

Na podstawie

art. 155 ustawy

administracyjnego

z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postepowania

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózno zm.) w zwiazku z art. 30 ust.

1 i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. -Prawo

energetyczne

(Dz. U. z

2006 r. Nr 89, poz. 625 z pózno zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 czerwca 2012 r.
przedsiebiorstwa

energetycznego

"US.EN.EKO" Sp. z

0.0.

z siedziba w Warszawie,
posiadajacego:
1) numer w rejestrze przedsiebiorców
2) numer identyfikacji podatkowej

(KRS): 0000020042,

(NIP): 5252222725,

zwanego w dalszej czesci decyzji "Przedsiebiorstwem",

o zatwierdzenie zmiany taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowe,g~~'\\_ A:,:' .) /

/~<~~;,:~;.~-~'<::
~./
zawartego w pismie z dnia 1 czerwca 2012 r.,
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posta~awiam
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zatwierdzic zmiane II taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego
Przedsiebiorstwo, stanowiaca zalacznik do niniejszej decyzji.
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Przedsiebiorstwo
•

posiadajace koncesje:

na dystrybucje gazu:
-

•

nr DPG/113/4636/W

/2/2007 /BP z dnia 27 sierpnia 2007 r .

na obrót gazem:
-

nr OPG/150/4636/W

/2/2007 /BP z dnia 27 sierpnia 2007 r.

ustalilo II taryfe dla gazu ziemnego wysoko metanowego,
decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

która zostala zatwierdzona

(zwanego dalej: "Prezesem

URE") z dnia

7 wrzesnia 2011 r. nr OWA-4212-5(32)/2011/4636/II/TKl.
Dnia 6 czerwca 2012 r. roku Przedsiebiorstwo

zlozylo wniosek o zatwierdzenie

zmiany taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego
Przedsiebiorstwo
taryfy,

zmiana

uzasadnilo

wysokosci

zatwierdzeniem

przez

i Gazownictwa

oraz uzasadnienie

zlozenie wniosku o dokonanie

kosztów
Prezesa

zakupu
URE

gazu.

taryfy

S. A. decyzja z dnia 16 marca

przedlozonej

Powyzsze

Polskiego

do niego.
zmiany

spowodowane
Górnictwa

2012 r., opublikowana

jest

Naftowego
w Biuletynie

Branzowym URE Paliwa Gazowe Nr 11/2012 z dnia 16 marca 2012 r., w której ustalono
nowe, wyzsze ceny za dostarczany
Powyzsze
Ministra

stanowi

Gospodarki

ksztaltowania

gaz ziemny wysokometanowy.

okolicznosc

z dnia

przewidziana

6 lutego

2008

w § 10 ust. 1 rozporzadzenia

r. w sprawie

szczególowych

i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie paliwami gazowymi

z 2008 r. Nr 28, poz. 165), tj. nieprzewidziana,
przez przedsiebiorstwo

energetyczne

istotna

nabyla

administracyjnego,

prawo, moze byc w kazdym

uchylona lub zmieniona przez organ administracji

wykonywania

decyzja ostateczna,

czasie za zgoda strony

publicznej, który ja wydal, lub przez

organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczególne nie sprzeciwiaja
zmianie takiej decyzji i przemawia

sie uchyleniu

przepisie,

lub

za tym interes spoleczny lub sluszny interes strony.

W niniejszej sprawie Prezes URE uznal, ze zostaly spelnione przeslanki
w powyzszym

(Dz. U.

dzialalnosci gospodarczej.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postepowania
na mocy której strona

zmiane warunków

zasad

umozliwiajace

okreslone

zmiane decyzji, w zwiazku z czym postanowil

':-~~)-~~~~9~Ja'k~
sentencji.
\,}

~ ..- .....-~-.,~'. ,.~,

". «~"\'

\

- '\

'.

\\

-, i

:-.,:-:!

\

-1-: \

'1. ;o:d-niJi~l~~ej
sad~aCliony

__
//,<" /
~;

POUCZENIE

~-"~'\\

,.';-~':.)

decyzji przysluguje
Konkurencji

odwolanie

i Konsumentów,

do Sadu Okregowego

w Warszawie

za moim posrednictwem,

-

w terminie
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dwutygodniowym
energetyczne
2. Odwolanie

oraz art. 47946 pkt

1i art.

(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy

§ 1Kodeksu

47947

postepowania

od decyzji powinno czynic zadosc wymaganiom

procesowego
sporu,

od dnia jej doreczenia

oraz zawierac

przytoczenie

oznaczenie

zarzutów,

zwiezle

zaskarzonej

cywilnego).

przepisanym

decyzji i wartosci

ich uzasadnienie,

- Prawo

wskazanie

dla pisma
przedmiotu

dowodów,

a

takze zawierac wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w calosci lub w czesci (art.
47949 Kodeksu

postepowania

cywilnego).

Odwolanie nalezy przeslac na adres:

Oddzial Centralny Urzedu Regulacji Energetyki, ul. Canaletta 4, 00-099
Warszawa.
3. Stosownie
Prawo

do art. 47 ust. 3 pkt 1 w zwiazku z art. 31 ust.

energetyczne,

taryfa

zostanie

~J?~!,2 i ust.
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skierowana
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Sp. z 0.0.

ul. Widok 8
00-023 Warszawa

~dam

Dolii

oHo/sJ.i

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)

SPECJALISIA
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nr 2 U5.EN.EKO

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZALACZNIK

DO DECYZJI PREZESA DR[

A.~.J.;?::.~..Y.WS:JJ.: ..';~.Qf.-:?( .

z dnia ..

nr
US EN.EKG Spólka z

Q~!±:~)J~.:4J~J.I?<?J.?F!~?~
Z Upowi'iink!l1icl 'nnC'Ji\.
/z il/L H

0.0. z siedziba

177

w Wars

.

ZMIANA NR 1
TARYFY

dla gazu ziemnego

••••••••••••
ut. WIti

wysokometanowego

nr 2

sp. z 0.0.

l. CJO.Q23__

KRS: 0000020CM2. REGON: 017321538

HP: 525-22-22-721

•
Warszawa

2012

1
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Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego

nr 2 US.EN.EKO Sp. z o. o .

W Taryfie Nr 2 dla gazu ziemnego wysokometanowego
Warszawie,

stanowiacej

5(32)/2011/4636/II/TKl

Punkt 12.1. otrzymuje
12.1.

zalacznik

do

decyzji

ustalonej przez przedsiebiorstwo
Prezesa

Urzedu

z dnia 07 wrzesnia 2011 roku, wprowadza

Regulacji

US.EN.EKO Sp. z 0.0. w

Energetyki

nr

OWA-4212-

sie nastepujace zmiany:

nastepujace brzmienie:

i

Ceny stawki oplat za dostarczanie gazu zamieszczono ponizej:

Stawki
oplat za swiadczenie uslug dystrybucji
0,0515
0,0600
xx32,00
0,4900
0,4730
abonamentowych
x,00
x za
Zmienna
Stawki
i oplat
stawki oplat dla odbiorców zasilanych z sieci gazowej
1,4480
7
1,4270
1,3850
1,3840
0,3610
0,3900
139,00
97,00
10,70
3,80
Ceny
gazowe
za
paliwo
Stawki
[zl/m-c)
[zl/(m3/h)
h)
[zl/m-c)
[zl/m3)
Stala
Rodzaje cen i stawek oplat

•••••••
sp. Z 0.0.
ul. Widok 8. CJO.023Wwszawa
KRS: 000002OO42. REGON: 011325538

NIP: 521-22-22-725
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