
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 23 marca 2015 r. 

o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła  

dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4210-6(6)/2015/204/XIII/BG z dnia 23 marca 2015 

roku, wydaną na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjne-

go (Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) zmieniono decyzję nr OŁO-4210-41(15)/2013/204/XIII/BG z dnia 3 

grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Miejski Zakład Gospo-

darki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej przedsiębiorstwem energe-

tycznym, w zakresie ustalenia okresu jej obowiązywania, wydłużając ten okres do dnia 31 sierpnia 2015 r. 

Pismem nr MZGK/EE/R/00595/2015 z dnia 4 marca 2015 r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło  

z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania XIII taryfy dla ciepła do dnia 31 sierpnia 2015 r. Przedsię-

biorstwo energetyczne poinformowało, iż uchwałą nr V/59/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Rada Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego wyraziła zgodę na zawarcie z Przedsiębiorstwem energetycznym - na okres do dnia 31 sierpnia 

2015 r. - kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Piotrków Trybunalski, słu-

żących do prowadzenia działalności koncesjonowanej w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji 

ciepła. 

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. 

W aktualnym stanie sprawy, przedłużeniu terminu obowiązywania taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją nr 

OŁO-4210-41(15)/2013/204/XIII/BG z dnia 3 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) nie sprzeciwiają się przepisy 

szczególne i przemawia za tym zarówno interes strony, jak i interes społeczny, przejawiający się kontynuacją 

dostaw ciepła przy zastosowaniu w tym okresie cen ciepła na niezmienionym poziomie. Przedmiotowa decyzja 

została przekazana stronie. 

  

 z upoważnienia Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Środkowo-Zachodniego  

Oddziału Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą w Łodzi 

Jadwiga Goździk 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 marca 2015 r.

Poz. 1154


		2015-03-26T11:22:12+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




