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DECYZJA NR DRE.WRC.4210.35.5.2018.367.XIZM2.ARY
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 17 grudnia 2018 r.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) oraz
art. 104 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa:
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem",
z dnia 23 października 2018 r. (bez znaku), ostatecznie uzupełnionego pismem z dnia 13 grudnia 2018 r.,
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 19 grudnia 2017 r. Nr DRE.WRC.4210.27.10.2017.367.XI.ESZ
i zmienionej decyzją z dnia 24 września 2018 r. Nr DRE.WRC.4210.18.8.2018.367.XIZM.ARY.
Uzasadnienie
Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona moją decyzją z dnia 19 grudnia 2017 r.
Nr DRE.WRC.4210.27.10.2017.367.XI.ESZ i zmieniona decyzją z dnia 24 września 2018 r. Nr
DRE.WRC.4210.18.8.2018.367.XIZM.ARY.
W dniu 29 października 2018 r. Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie aktu zmiany taryfy
dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat za ciepło w związku z koniecznością
uwzględnienia nowych cen zakupu uprawnień do emisji CO2, paliwa gazowego oraz energii elektrycznej.
Uzasadnieniem zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Energii z dnia
22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988), zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym", tj. istotny
wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, paliwa gazowego oraz energii elektrycznej w stosunku do
tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, spowodowany
zmianą cen zakupu uprawnień do emisji CO2, paliwa gazowego oraz energii elektrycznej.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że
Przedsiębiorstwo opracowało akt zmiany taryfy dla ciepła, zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 45 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła
prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
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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, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 1 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z późn. zm.)). Odwołanie
należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji
w całości lub części (art. 47949 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego).
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie
z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów
sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy –
Kodeks postępowania administracyjnego).
5. 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.
6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej
i Ciepła
Adam Dobrowolski
Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej.
Główny Specjalista: Agnieszka Ryfka
Otrzymuje:
1) Pan Tomasz Bagiński
Pełnomocnik Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.,
ul. H. Trębickiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka
2) Wojewoda Mazowiecki.
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Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Henryka Trębickiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
NINIEJSZA TARYFA StANOWi
ZAŁĄCZNIK
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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Z upoważnienia

DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁĄ

m Dobrowols,

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ i
07-300 Ostrów Maz. ul. H. TrębiCvego 3
tal. 29 746 25 37; tel./fax 29 746 20 43
NIP 76fl=13=3Z"417
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Ostrów Mazowiecka, 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 12790

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ostrowi
Mazowieckiej stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr DRE.WRC.4210.27.10.2017.367.XI.ESZ z dnia 19 grudnia 2017 r. zmienionej decyzją
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.18.8.2018.367.XIZM.ARY z dnia
25 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- część IV otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ IV
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
4.1.

Ceny i stawki opłat:
- w ujęciu netto:

Lp.

Rodzaj ceny lub stawki opłat

1 Cena za zamówioną moc cieplną
• za rok
- rata za miesiąc
2 Cena ciepła
3 Cena nośnika ciepła
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
• za rok
• rata za miesiąc
5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

jednostka
miary

Wysokość ceny lub stawki opłat
Symbol grupy odiorców
Al/A

Al/B

A2

A3

A4

zł/MW
zł/MW
zł/GJ
zł/m3

90 607,69 90 607,69 90 607,69 90 607,69 90 607,69
7 550,64 7 550,64 7 550,64 7 550,64 7 550,64
29,56
29,56
29,56
29,56
29,56
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

zł/MW
zł/MW
zł/GJ

19 750,25 21917,97 24 830,72 14416,39 26 467,77
1 645,85 1 826,50 2 069,23 1201,37 2 205,65
6,90
7,43
9,09
6,02
10,39

Ustalone w Części IV taryfy ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług
(VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
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