
 

 

DECYZJA NR OŁO-4210-44(10)/2013/2014305/XII/MGĘ 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 13 stycznia 2014 r. 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 

2013 r. poz. 267), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r.– Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 

7 listopada 2013 roku Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ENERGETYKA CIEPLNA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WIELUNIU, z siedzibą w Wieluniu, zwanego 

dalej Przedsiębiorstwem energetycznym, posiadającego:  

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000145157,  

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 832-000-37-60,  

zatwierdzam 

zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej dla Przedsiębiorstwa energetycznego decyzją Nr OŁO-4210-

14(22)/2013/305/XII/MGę z dnia 13 sierpnia 2013 r. i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. poz. 4031 w zakresie ustalonych w niej stawek opłat skalkulowanych w 

oparciu o koszty realizacji obowiązku uzyskania przez Przedsiębiorstwo energetyczne i przedstawienia do 

umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej. 

Uzasadnienie 

Decyzją Nr OŁO-4210-14(22)/2013/305/XII/MGę z dnia 13 sierpnia 2013 r. Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki, zwany dalej Prezesem URE, zatwierdził dwunastą taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo 

energetyczne, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania. Taryfa powyższa została ogło-

szona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. poz. 4031.  

Pismem z dnia 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie 

zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła polegającej na wprowadzeniu jednej stawki opłaty, dla wszystkich od-

biorców ciepłą, skalkulowanej w oparciu o koszty realizacji obowiązku uzyskania przez Przedsiębiorstwo 

energetyczne i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej oraz 

uwzględniającej wskaźniki procentowe – służące do obliczenia ilości energii pierwotnej – odpowiednie dla 

okresu obowiązywania XII taryfy dla ciepła.  

Wprowadzenie jednej stawki opłaty z tytułu efektywności energetycznej dla wszystkich odbiorców ciepła 

wynika z ujednolicenia sposobu wyliczania opat z tytułu realizacji obowiązku uzyskania przez Przedsiębior-

stwo energetyczne i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej. Na-

tomiast zaproponowana zmiana wysokości wskaźników procentowych jest zgodna z przepisami prawa w tym 

zakresie.  
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Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami nowych cen i stawek opłat, zatwierdzonych niniejszą decyzją 

skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat dla odbiorców w wysokości 0,15% w stosunku do opłat 

wynikających z obowiązującej taryfy.  

Na podstawie art. 155 k.p.a. 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, jeżeli 

przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spo-

łeczny lub słuszny interes strony.  

Niniejszej zmianie taryfy nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i za tą zmianą przemawia interes spo-

łeczny oraz słuszny interes Strony.  

Pozostałe ustalenia taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Nr OŁO-4210-14(22)/2013/305/XII/MGę z dnia 

13 sierpnia 2013 r. pozostają bez zmian.  

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.  

Pouczenie  

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-

nia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479
46

 pkt 1 i art. 479
47

 § 

1 Kodeksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uza-

sadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub 

części (art. 479
49

 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-

Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94C. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, 

zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 

zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opu-

blikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przy-

sługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).  

  

 z up. Prezesa 

 Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Środkowo-Zachodniego 

 Oddziału Terenowego 

 Urzędu Regulacji Energetyki 

 z siedzibą w Łodzi: 

Jadwiga Goździk 

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.), w związku z treścią załącznika do tej ustawy 

(część I pkt 53). 

Otrzymuje: 

1. Pan Rafał Kunat – Pełnomocnik  

Eneregetyki Cieplnej-Sp. z o.o. w Wieluniu,  

ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń.  

Adres do korespondencji: 

ul. Dębowa 2, 95-080 Tuszyn.  

2. Wojewoda Łódzki.  

3. aa.  
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