
 

 

DECYZJA NR OLO.4210.53.2016.DSS 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

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

z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) 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 

przedsiębiorstwa energetycznego 

OTWOCKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Z SIEDZIBĄ W OTWOCKU 

zwanego dalej Przedsiębiorstwem 

zawartego w piśmie z dnia 4 listopada 2016 r. (L.dz. OZEC/202/2016), uzupełnionego pismem z dnia 

13 grudnia 2016 r. oraz pismem z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany XII taryfy 

dla ciepła, 

zatwierdzam 

zmianę XII taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej 

decyzji, pozostawiając okres obowiązywania taryfy bez zmian. 

Uzasadnienie  

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 18 listopada 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 

sprawie zmiany dwunastej taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, zatwierdzonej decyzją Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-4(9)/2016/2016/510/XII/DSS z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Przedmiotowy wniosek, o zatwierdzenie zmiany XII taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne 

uzasadniło zmianą cen paliwa gazowego i energii elektrycznej. 

Przedsiębiorstwo zawarło z dostawcą paliwa gazowego PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp. z o.o. z siedzibą 

Warszawie aneksy do umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego oraz porozumienie z dostawcą 

energii elektrycznej PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie dotyczące indywidualnych warunków zawartej 

umowy w zakresie dostarczania energii elektrycznej. 

W związku z powyższym, koszty jakie ponosi Przedsiębiorstwo kupując od ww. podmiotów gospodarczych 

odpowiednio paliwo technologiczne oraz energię elektryczną, a tym samym ceny i stawki opłat ustalone  

w taryfie uległy zmianie. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r.
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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 

społeczny lub słuszny interes strony. 

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

oraz słuszny interes Strony. 

Pozostałe ustalenia taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Nr OŁO-4210-4(9)/2016/510/XII/DSS 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. pozostają bez zmian. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 

POUCZENIE 

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

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

doręczenia (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 

uzasadnienie, 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. Traugutta 25. 

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 Mazowieckiego. 

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 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

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

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

  

 
z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

RADCA PREZESA URE Środkowo-Zachodniego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: 

Beata Głębska 
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