Energia
nie drożeje,
ale zapłacimy
więcej
Do tego, że styczeń najczęściej wiąże się z podwyżkami cen, zdążyliśmy
się już niestety przyzwyczaić.
Nie inaczej będzie i w
tym roku. Co prawda
ceny za energię nie wzrosną, to jednak rachunki
będą wyższe.
Jak pisaliśmy pod koniec
grudnia (patrz wydanie nr
549 „Gazety Miejskiej”), po
przejęciu Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego,
koncern TAURON umocnił się
na pozycji krajowego lidera w
obszarze dystrybucji energii
elektrycznej. Obawiano się
wówczas, że mieszkańców
Górnego Śląska, w tym Gliwic, czekają podwyżki cen
energii. Póki co, na to się nie
zanosi. Wzrosną natomiast
ceny za dystrybucję prądu.

Tak czy inaczej, rachunki za energię
będą wyższe.
- Ceny energii elektrycznej - te
które widzimy na fakturach -

składają się z
dwóch pozycji - ceny
za samą
energię
oraz ceny
za jej dostarczenie
(dystrybucję).
Jeśli chodzi o spółki grupy
GZE, przejęte przez TAURON
od Vattenfalla – to prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
zatwierdził od stycznia nowe
ceny za dystrybucję energii
– wzrosną one miesięcznie
o 1,6 proc. Od 1 stycznia
nie będzie więc podwyżek za
samą energię elektryczną dla
klientów z Górnego Śląska, a
jedynie za jej przesył – powiedziała „Gazecie Miejskiej”
Magdalena Rusinek z biura
prasowego firmy TAURON

Adwokaci Izabela Latkowska i Łukasz Frączek dyżurują w redakcji Gazety Miejskiej w czwartki od godziny 15 do 16.00, pod
numerem telefonu (32) 230-84-51. O co pytali nasi Czytelnicy
podczas ostatniego dyżuru?

Dyżur prawnika

Polska Energia.
Miesięczne podwyżki za dystrybucję energii, choć mogą
wydawać się niewielkie, na pewno długofalowo
uderzą w niejeden
domowy budżet.
Możliwe, że w
górę pójdą także
stawki za prąd.
Decyzja w sprawie zmian cen za
samą
energię,
zostanie wkrótce
podjęta przez zarząd spółki sprzedażowej GZE.
Przypomnijmy, po grudniowym przejęciu GZE, wartym
4,62 mld zł, TAURON stał
się głównym dystrybutorem
energii w południowej części
Polski. Grudniowe przejęcie
GZE oznaczało kolejne 1,1
mln klientów dla koncernu.
Łącznie, liczba klientów obsługiwanych przez TAURON
wynosi około 5,1 mln.
(mpp)

2 lata temu zmarł mój
ojciec. 3 miesiące
przed śmiercią zawarł
z przyrodnim bratem
umowę dożywocia,
mocą której przekazał
mu własność swojej
nieruchomości. Czy
w takim przypadku
przysługuje mi prawo
do zachowku po ojcu
i czy mogę się domagać uzupełnienia
zachowku od przyrodniego brata?
Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, prawo zachowku przysługuje: zstępnym,
małżonkowi oraz rodzicom
spadkodawcy, którzy byliby
powołani do spadku z ustawy. Sugeruje to, że Pani jest
uprawniona do zachowku po
ojcu. Art. 993 tej samej ustawy stanowi natomiast, że przy
obliczaniu zachowku dolicza
się do spadku darowizny oraz
zapisy windykacyjne uczynione przez spadkodawcę.
Przepis nie mówi o rzeczach
przekazanych na podstawie
umowy dożywocia, stąd nieruchomość przekazana przez
ojca przyrodniemu bratu nie
będzie doliczona do spadku
przy ustalaniu zachowku. Na
uzasadnienie takiego stanowiska podaje się, iż umowa

dożywocia jest umową nazwaną odmienną od darowizny.
Podstawową różnicą jest odpłatność dożywocia przy bezpłatności darowizny.

■

Mój teść ma dużo
długów. Od znajomych słyszałam, że
muszą spłacać długi
zmarłych rodziców.
Co zrobić żeby
uchronić się od takiej
sytuacji?
Spadkobranie polega na nabyciu praw i obowiązków osoby
zmarłej. Dziedziczeniu podlegają nie tylko aktywa majątkowe, ale również długi. Aby
uchronić się od przejęcia długów zmarłego ojca czy innego
członka rodziny, po którym się
dziedziczy, należy pamiętać o
instytucji przyjęcia i odrzucenia spadku. Spadek
można: przyjąć wprost,
przyjąć z dobrodziejstwem
inwentarza
lub odrzucić. Przyjęcie
proste spadku oznacza wejście w pełną
sytuację spadkobiercy, co oznacza
przejęcie długów
bez ograniczeń.
Przyjęcie

z dobrodziejstwem inwentarza oznacza przejście praw i
obowiązków
spadkodawcy,
jednak z ograniczeniem odpowiedzialności za długi jedynie
do stanu czynnego spadku. Z
kolei osobę, która odrzuciła
spadek traktuje się jakby nie
dożyła otwarcia spadku (nie
nabywa ona żadnych praw
czy obowiązków zmarłego).
Należy bezwzględnie pamiętać, że złożenie odpowiedniego świadczenia w sprawie
przyjęcia bądź odrzucenia
spadku należy złożyć w
ciągu 6 miesięcy od
dnia otwarcia spadku
(śmierci spadkodawcy). Brak stosownego oświadczenia w
powyższym terminie
jest jednoznaczny z prostym
przyjęciem
spadku.

■

Adwokat Łukasz Frączek

.....................................................................................................

Aż 6 długich weekendów
Już dziś warto pomyśleć o tym, jak zaplanować urlop w
tym roku. Umiejętnie łącząc dni ustawowo wolne z należnym nam urlopem, możemy w tym roku zyskać naprawdę
dużo wolnego od pracy. Po niezbyt łaskawym roku 2011,
nadszedł rok 2012, w którym dni wolne od pracy
nie wypadają już prawie wyłącznie w weekendy.
Okazja do pierwszego dłuższego odpoczynku nadarzy się już
w maju. Biorąc 3 dni urlopu,
możemy spędzić poza firmą 9
dni.
Wykorzystując natomiast jeden dzień urlopu przy okazji
Bożego Ciała oraz Wszystkich
Świętych, możemy liczyć na 4
dniowe mini-wakacje.
Od tego roku, po raz pierwszy
nie pójdziemy do pracy 6 stycznia, w Święto Trzech Króli.

Należy jednak pamiętać o tym, że

od tego roku, jeśli
święto wypadnie
w dzień wolny od
pracy, to nie będziemy mogli wybrać sobie dodatkowego wolnego
w innym terminie.

Kalendarium
dni wolnych
od pracy
w 2012 roku:

Bardzo dobra wiadomość na
koniec roku: aż 11 dni wolnego od pracy i nauki można
zyskać podczas tegorocznych
świąt bożonarodzeniowych i
Sylwestra.

1 maja (wtorek) - Święto Pracy

1 listopada
(czwartek) Dzień Wszystkich Świętych

6 stycznia (piątek) - Święto Trzech Króli
8, 9 kwietnia (niedziela,
poniedziałek) - Święta Wielkanocne

3 maja (czwartek) - Święto
Konstytucji 3 Maja
7

czerwca

(tradycyjnie

11 listopada (niedziela)
Święto Niepodległości
czwartek)
- Boże Ciało
15 sierpnia (środa) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny

-

25, 26 grudnia (wtorek, środa) - Boże Narodzenie
31 grudnia, 1 stycznia 2012
roku (poniedziałek, wtorek) Sylwester i Nowy Rok.

