
DECYZJA NR DRE.WRC.4210.26.4.2017.409.XIZM.ESZ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 26 września 2017 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku 
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) 
oraz art. 104 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego:
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o .o.

z siedzibą w Sokołowie Podlaskim 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 

złożonego w dniu 13 czerwca 2017 r. (pismo z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: L.dz. 617/2017), ostatecznie 
uzupełnionego w dniu 21 września 2017 r. (pismo z dnia 20 września 2017 r., znak: L.dz. PI-1069/2017), 
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,

postanawiam

zatwierdzić ustalony przez Przedsiębiorstwo i stanowiący załącznik do niniejszej decyzji akt zmiany taryfy dla 
ciepła, zatwierdzonej moją decyzją z dnia 30 marca 2017 r. Nr OŁO-4210-15(22)/2015/2016/ 
/2017/409/XI/MGĘ, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

Uzasadnienie

 

Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją z dnia  30 marca 2017 r. 
Nr OŁO-4210-15(22)/2015/2016/2017/409/XI/MGĘ, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do 
stosowania.

W dniu 13 czerwca 2017 r. (pismo z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: L.dz. 617/2017), Przedsiębiorstwo zwróciło 
się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen 
i stawek opłat za ciepło w związku z koniecznością  uwzględnienia nowych cen zakupu miału węgla 
kamiennego.

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym", 
tj. istotny wzrost kosztów zakupu miału węgla kamiennego, w stosunku do tych kosztów, które stanowiły 
podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, spowodowany zmianą cen miału węgla 
kamiennego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 września 2017 r.

Poz. 8282



W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, ze 
Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa 
energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.

Zgodnie z art. 155 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, jeżeli przepisy 
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej, istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy okoliczności, 
postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 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 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub 
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji 
Energetyki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej 

i Ciepła

Adam Dobrowolski

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej. 

Starszy specjalista: Eliza Sztylko

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kosowska 75

08-300 Sokołów Podlaski

2. Wojewoda Mazowiecki
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