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UCHWAŁA NR XXVIII/325/2008
Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń 
zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r., 

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23.05.2005 r., 
w Ustroniu w rejonie ul. Armii Krajowej i Nadrzecznej w obrębie parcel gruntowych 

oznaczonych nr 2963/18, 2963/19, 2946/12, 2946/13 i 2938/46

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 
2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Rady 
Miasta Ustroń Nr XXI/235/2008 z dnia 24 kwietnia 
2008 r.

Rada Miasta Ustroń
po stwierdzeniu  zgodności z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego

miasta Ustroń
uchwala:

zmianę fragmentu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ustroń zatwier-
dzonego uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/
2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r., opublikowaną w 
Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 
1668 z 23. 05. 2005 r., w Ustroniu w rejonie ul. Armii 
Krajowej i Nadrzecznej w obrębie parcel grunto-
wych oznaczonych nr 2963/18, 2963/19, 2946/12, 
2946/13 i 2938/46.

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego  zwany dalej planem, obejmuje teren w 
rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Nadrzecznej w 
obrębie parcel gruntowych o nr ewid. 2963/18, 
2963/19, 2946/12, 2946/13, i 2938/46 przedsta-
wiony na rysunku planu.

2.  W planie wprowadza się ustalenia zgodnie z art. 
15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami), z zastrze-
żeniem ustępu 3.

3.  Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów

§ 2

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa 
o:
1) rysunku planu – należy przez to rozumieć 

rysunek będący załącznikiem nr 1 niniejszej 
uchwały;

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 
planu; 

3) uchwale – niniejsza uchwała;
4)  terenie – należy przez to rozumieć część obszaru 

wyznaczonego na rysunku planu  liniami rozgra-
niczającymi, oznaczonego symbolem;

5)  obszarze – należy przez to rozumieć obszar 
objęty planem;

6)  przeznaczeniu terenu lub obiektu – należy przez 
to rozumieć kategorie form  zagospodarowania 
lub działalności, które jako jedyne są dopuszczo-
ne w danym terenie lub obiekcie;

7)  wysokości budynku – należy przez to rozumieć 
wymiar pionowy mierzony od poziomu bu-
dynku przy najniżej usytuowanym wejściu do 
budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu 
tego budynku.

8)  powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć powierzchnię rzutów pierwszej kon-
dygnacji naziemnej budynków;

§ 3

1. Integralną częścią ustaleń planu jest rysunek 
planu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

 1)  granica obszaru objętego planem;
 2)  linie rozgraniczające tereny;
 3)  symbole identyfikujące tereny;
 4)  nieprzekraczalne linie zabudowy.
3.  Stwierdzenie  zgodności planu ze studium sta-

nowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4.  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.
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5.  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały.

Rozdział II

Ustalenia dotyczące parcelacji gruntów 

§ 4

Ustala się:
1)  na obszarze objętym planem dopuszcza się 

scalenia i podziały nieruchomości – minimalna 
powierzchnia działki dla zabudowy wolnostoją-
cej: 2000m2.

2)  zakazuje się ustanawiania służebności drogowej 
działek nie będących drogami publicznymi;

Ustalenia dotyczące ochrony 
i kształtowania środowiska przyrodniczego

§ 5

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony 
i kształtowania środowiska naturalnego:
1) teren położony w otulinie Parku Krajobrazowego 

Beskidu Śląskiego – obowiązują zasady ochrony 
na podstawie przepisów odrębnych /plan ochrony 
zgodnie z rozporządzeniem nr 10/98 z dnia 16.06. 
1998 r., Dz. U. Woj. Bielskiego nr 9/98 poz. 111/;

2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków 
do wód powierzchniowych, wód gruntowych i 
gruntu;

3) gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z 
zasadami obowiązującymi dla miasta Ustronia 
oraz określonymi w odrębnych przepisach szcze-
gólnych;

4) na terenie planu mają zastosowanie  zasady 
obowiązujące dla strefy „B” ochrony uzdrowi-
skowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) w zakresie ochrony przed hałasem obowiązują 
warunki jak dla zabudowy mieszkaniowej zgod-
nie z przepisami odrębnymi/prawo ochrony 
środowiska art. 113 ust. 2 pkt 1, Dz. U z 2008 r. 
nr 25 poz. 150/;

6) zakaz prowadzenia działań mających wpływ 
na fizjografie uzdrowiska i jego założenie prze-
strzenne lub właściwości lecznicze klimatu;

7) zakaz lokalizacji obiektów mogących bezpośrednio 
zagrażać jakości wód podziemnych i powierzch-
niowych – zgodnie z zasadami ochrony GZWP nr 
347 „dolina rzeki górna Wisła” oraz ochrony ujęć 
wody pitnej na zbiorniku Goczałkowice.

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

§ 6

Ustala się:

1) możliwość remontu, rozbudowy i przebudowy 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej;

2) zasadę prowadzenia sieci infrastruktury tech-
nicznej wzdłuż ciągów komunikacyjnych (dróg, 
ulic);

§ 7

1. Ustala się:
 – zaopatrzenie w wodę ze zbiorowego systemu 

zaopatrzenia w wodę;
 – dopuszcza się korzystanie z indywidualnych 

urządzeń zaopatrzenia w wodę (studni) po 
spełnieniu warunków wynikających z prze-
pisów odrębnych;

 – pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na 
cele bytowo-komunalne oraz na potrzeby za-
bezpieczenia przeciwpożarowego (urządzeń 
hydrantowych) dla terenu wyznaczonego w 
planie.

2. Ustala się:
 – odprowadzenie ścieków do istniejącej kana-

lizacji zbiorczej w systemie rozdzielczym.
 – nakaz podczyszczenia wód opadowych i 

roztopowych z powierzchni szczelnych miejsc 
postojowych i placów o powierzchni powyżej 
0,1 ha oraz odwodnienia dróg publicznych w 
urządzeniach wyposażonych w separatory 
związków ropopochodnych przed wprowa-
dzeniem ich do odbiornika.

§ 8

Ustala się:
1) możliwość zaopatrzenia w gaz z sieci gazocią-

gów średnioprężnych.
2) stosowanie lokalnych źródeł ciepła z zastoso-

waniem indywidualnych systemów grzewczych, 
z wykorzystaniem czystych nośników energii 
takich jak gaz, olej opałowy, energia elektryczna 
lub słoneczna oraz urządzeń grzewczych o dużej 
sprawności energetycznej i dużej efektywności 
ekologicznej (o niskich wskaźnikach emisji za-
nieczyszczeń).

3) dostawa mocy i energii elektrycznej w oparciu 
o istniejący układ sieci i urządzeń elektroener-
getycznych na poziomie średnich napięć 15 
kV.

4) możliwość prowadzenia podziemnej sieci 
telekomunikacyjnej na terenach wszystkich 
ulic i ciągów pieszych w obszarze objętym 
planem. 

§ 9

Ustala się:
– wywóz odpadów stałych zgodnie z przepisami 

odrębnymi.
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Rozdział III

Ustalenia szczegółowe

§ 10

1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN/ZP oraz 2MN/ZP ustala się 
następujące kategorie przeznaczenia terenu:

 Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo 
o niskiej intensywności zabudowy z zielenią 
urządzoną /parki, zieleńce, stawy, sadzawki, te-
renowe urządzenia sportowo-rekreacyjne itp./;

 Przeznaczenie dopuszczalne /uzupełniające/: bu-
dynki gospodarcze, altany, garaże, ciągi piesze 
i pieszo-jezdne, parkingi.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące kształtowania 
budynków:

 1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6m od kra-
wędzi jezdni ulicy oznaczonej na rys. planu 
KDD (ul. Solidarności) oraz ulic: Nadrzecznej 
i Armii Krajowej (przy granicy z obszarem 
opracowania);

 2)  na ścianach budynków zakazuje się stoso-
wania obiektów reklamowych o powierzchni 
większej niż 1,5m2;

 3)  na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza 
się lokalizację się budynków mieszkalnych 
mających następujące cechy:
a)  maksymalna wysokość budynku: 15m,
b)  maksymalna liczba kondygnacji: 4;
c)  dopuszcza się formy dachu: jednospado-

we, dwuspadowe, wielospadowe – mini-
malne nachylenie połaci dachowej 25o – 
oraz mansardowe

 4)  na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację budynków gospodarczych, 
mające następujące cechy:
a)  maksymalna wysokość budynku: 6m;
b)  dopuszcza się formy dachu: jednospado-

we, dwuspadowe, wielospadowe – mini-
malne nachylenie połaci dachowej 25o – 
oraz mansardowe 

 5)  zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki da-
chów i elewacji;

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące sposobu zago-
spodarowania terenu:

 1) minimalna powierzchnia zieleni biologicznie 
aktywnej: 60% pow. terenu o którym mowa 
w ust. 1;

 2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% 
pow. terenu o którym mowa w ust. 1;

 3) dopuszcza się lokalizację obiektów „małej 
architektury” /ławki, zadaszenia, lampy i inne 
elementy oświetlenia terenu, altany, oczka 
wodne, rzeźby ogrodowe itp./;

 4) ustala się możliwość lokalizacji miejsc posto-

jowych dla samochodów w formie zespołów 
parkingowych o maksymalnej liczbie miejsc 
10 każdy;

 5) przy lokalizacji obiektów budowlanych 
obowiązują odległości od sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej zgodnie z obo-
wiązującymi odrębnymi przepisami w tym 
zakresie

 6)  stosowanie (lokalizacja) ogrodzeń umożli-
wiających migrację drobnej fauny;

4.  Dla terenów o których mowa w ust. 1 obowią-
zuje następujące ustalenie dotyczące systemu 
transportowego:

 a) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku 
planu 1MN/ZP od dróg publicznych:

  ul. Solidarności (częściowo w granicach opra-
cowania – oznaczona symbolem 1KDD) oraz 
od ulic Nadrzecznej i Armii Krajowej (przy 
granicy z obszarem opracowania);

 b) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku 
planu 2MN/ZP od drogi publicznej (ulica 
Armii Krajowej).

§ 11

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1 ZP ustala się przeznaczenie terenu:

 przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, 
parkowa;

 przeznaczenie dopuszczalne /uzupełniające/: 
budynki gospodarcze, garaże, ciągi piesze i 
pieszo-jezdne, miejsca postojowe

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące sposobu zago-
spodarowania terenu:

 1)  zachowanie i utrzymywanie flory i fauny o
charakterze siedlisk naturalnych i półnatu-
ralnych;

 2) dopuszcza się lokalizację obiektów „małej 
architektury” /ławki, zadaszenia, lampy i inne 
elementy oświetlenia terenu, altany, oczka 
wodne, rzeźby ogrodowe, itp./;

 3) stosowanie (lokalizacja) ogrodzeń umożli-
wiających migrację drobnej fauny;

 4) przy lokalizacji obiektów budowlanych obowią-
zują odległości od sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami odrębnymi w tym zakresie. 

 5) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki da-
chów i elewacji;

 6) minimalna powierzchnia zieleni biologicznie 
aktywnej: 60% pow. terenu o którym mowa 
w ust. 1;

 7) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% 
pow. terenu o którym mowa w ust. 1;

 8) możliwość realizacji budynków gospodar-
czych o funkcjach związanych z utrzymaniem 
porządku i pielęgnacją zieleni zgodnie z wa-
runkami jak w § 10 ust. 2 pkt 4 i 5.
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§ 12

1.  Teren oznaczony na rysunku planu symbolem  
1 KDD stanowi fragment ulicy klasy: dojazdowa 
(ul. Solidarności);

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące sposobu zago-
spodarowania terenu:

 1)  szerokość ulicy w liniach rozgraniczających: 
10 metrów;

 2) obowiązuje jedna jezdnia mająca co najmniej 
jeden pas ruchu w każdym kierunku jazdy;

 dopuszcza się pasy zieleni, w tym szpalery 
drzew;

 3) możliwość lokalizacji chodnika;
 4) umożliwia się lokalizowanie tablic z informa-

cjami turystycznymi;
 5) zakazuje się lokalizowania wolnostojących 

obiektów reklamowych i informacyjnych o 
powierzchni powyżej 3m2;

Rozdział IV

Ustalenia końcowe

§ 13

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
ustala się wysokość stawki procentowej, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na:
1)  10% – dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1MN/ZP, 2MN/ZP oraz ZP;

§ 14

Uchyla się dotychczasowy Miejscowy Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego w obszarze objętym 
obecnym Planem.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Ustroń.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego. 

    PRZEWODNICZĄCY
    Rady Miasta Ustroń

    Stanisław Malina
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA USTROŃ
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/325/2008

Rady Miasta Ustroń
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Stwierdzenie zgodności ustaleń planu 
ze Studium uwarunkowań i kierunków 

z.p. miasta Ustronia

1/ Ustalenia planu odpowiadają zapisanym w „stu-
dium” ramowym wskaźnikom dot. przeznaczenia 
i funkcji terenu (zabudowa pensjonatowo-miesz-
kaniowa i willowa w strefie uzdrowiskowej „B”)
oraz w zakresie wskaźników zagospodarowania 
terenu (min powierzchnia dla nowej zabudowy 
wolnostojącej 2000m2, pow. zabudowy w stosun-
ku do pow. działki – min. 30%, pow. zieleni – min. 
60% pow. nieruchomości).

2/ W ustaleniach planu nie zawarto ograniczeń dot. 
zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych oraz 
dot. ochrony przed powodzią – granica terenów 
zagrożonych przebiega poza obszarem planu;

3/ Plan w swoich ustaleniach uwzględnia aspek-
ty ochrony środowiska przyrodniczego, w 
tym m.in.: obszar najwyższej ochronny wód 
podziemnych (OWO), strefy ochronne ujęć wod-
nych, walory krajobrazowe oraz ograniczenia 
wynikające z funkcji uzdrowiskowej obszaru 
– wymagane dla stref „B”;

4/ W zgodzie z zasadami określonymi w „studium” 
są także ustalenia dot. infrastruktury technicznej, 

w tym zasady zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzenia ścieków uwzględniające zarówno 
rozwiązania dopuszczalne w najbliższym okresie 
czasu jak i docelowe (systemowe). Zasady ob-
sługi w/z komunikacji są zgodne z zapisami w 
tym zakresie w „studium” – dostępność terenu 
z sąsiadujących oraz przebiegającej (częściowo) 
przez obszar planu – dróg publicznych /ulice 
klasy dojazdowa/.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/325/2008

Rady Miasta Ustroń
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do zmiany fragmentu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą 
Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 
z dnia 7 kwietnia 2005 r., opublikowaną 

w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, 
poz. 1668 z 23. 05. 2005 r., w Ustroniu w rejonie 

ul. Armii Krajowej i Nadrzecznej w obrębie parcel 
gruntowych oznaczonych nr 2963/18, 2963/19, 

2946/12, 2946/13 i 2938/46.

Wyłożenie w/w projektu planu do publicznego 
wglądu miało miejsce w dniach od 16.10. 2008 r. 
do 14.11.2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Ustroń.

Lp.

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi

Treść 
uwagi

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga

Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
w sprawie rozpatrzenia uwagi

Uwagi
uwaga 

uwzględniona
uwaga 

nieuwzględniona

Nie wniesiono uwag do wyłożonej do publicznego 
wglądu w dniach od 16.10. 2008 r. do 14.11.2008 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń zmiany fragmen-
tu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwa-
łą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia  
7 kwietnia 2005 r., opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23. 
05. 2005 r., w Ustroniu w rejonie ul. Armii Krajowej 
i Nadrzecznej w obrębie parcel gruntowych ozna-
czonych nr 2963/18, 2963/19, 2946/12, 2946/13 i 
2938/46.

    PRZEWODNICZĄCY
    Rady Miasta Ustroń

    Stanisław Malina

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/325/2008

Rady Miasta Ustroń
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania

1/ Miejscowy plan z.p. Miasta Ustroń odnosi się w 
ustaleniach dot. zasad obsługi do następujących 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

 –  możliwość remontu, rozbudowy i przebudo-
wy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 45 – 3205 –

 –  zaopatrzenie w wodę ze zbiorowego systemu 
zaopatrzenia w wodę;

 – odprowadzenie ścieków do istniejącej kana-
lizacji zbiorczej w systemie rozdzielczym.

 –  możliwość zaopatrzenia w gaz z sieci gazo-
ciągów średnioprężnych.

 –  dostawa mocy i energii elektrycznej w 
oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych na poziomie średnich 
napięć 15 kV.

 – możliwości prowadzenia podziemnej sieci 
telekomunikacyjnej na terenach wszystkich 
ulic i ciągów pieszych w obszarze objętym 
planem – finansowanie ze strony innych
podmiotów,

Poz. 1059, 1060

 –  wywóz odpadów stałych – w porozumieniu 
z innymi podmiotami (na podst. przepisów 
odrębnych);

 –  możliwość remontu przebudowy istniejących 
ulic (dróg publicznych);

2/ Sposób realizacji w/w inwestycji – na podstawie 
obowiązujących przepisów: prawo zamówień 
publicznych, ustawa o finansach publicznych,
prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, 
inne

 – w oparciu o miejskie (gminne) plany realiza-
cji zadań z zakresu infrastruktury technicznej 
i komunikacji przy wykorzystaniu rozwią-
zań strukturalnych i środków pomocowych 
UE.
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Katowice, dnia 6 marca 2009 r.

  PREZES
   URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OKA-4210-17(5)/2009/97/VII/RZ/Zmd

DECYZJA

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (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) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 
158, poz. 1123 i 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 oraz z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11) 

po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 26 stycznia 2009 r.

przedsiębiorstwa energetycznego 
– Elektrociepłownia Tychy S. A. 

z siedzibą w Tychach
(zwanego w dalszej części decyzji 

Przedsiębiorstwem”)

w sprawie zatwierdzenia 
zmiany taryfy dla ciepła

postanawiam
zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i 
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmia-
nę taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją 
z dnia 23 września 2008 r., nr OKA-4210-31(16)/
2008/97/VII/RZ.

UZASADNIENIE

 Decyzją z dnia 23 września 2008 r., nr OKA- 
4210-31(16)/2008/97/VII/RZ, Prezes Urzędu Regula-
cji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsię-
biorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 31 
października 2009 r. 
 Pismem z dnia 26 stycznia 2009 r., Przed-
siębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdze-
nie zmiany powyższej taryfy, w zakresie wysoko-
ści cen ciepła i stawek opłat, w związku ze zmia-
ną wysokości kosztów zakupu paliwa technolo-
gicznego (węgla kamiennego) wykorzystywane-
go przez Przedsiębiorstwo do wytwarzania ciepła 
oraz w związku ze zmianą kosztów strat ciepła 
wynikającą ze zmiany ceny ciepła.
 Uzasadniając powyższy wniosek Przedsię-
biorstwo wskazało na okoliczność przewidzianą w 
§ 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 
2006 r. Nr 193, poz. 1423). 
 Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postę-
powania administracyjnego, 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 


