
 

 

DECYZJA  

NR DRE-4210-21(2)/2014/336/XIZM/RK 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 1 grudnia 2014 r. 

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. 

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

(Dz. U. z 2013 r., poz. 267z 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 2012 r., poz. 1059 

z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, 

po rozpatrzeniu wniosku  

Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. 

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,  

zawartego w piśmie z dnia 21 listopada 2014 r., znak: L.dz. 2974/XI/2014, które wpłynęło do Urzędu Regulacji 

Energetyki w dniu 25 listopada 2014 r., w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła, 

postanawiam  

zmienić moją decyzję z dnia 14 listopada 2013 r. Nr OWA-4210-57(5)/2013/336/XI/ARY, w sprawie 

zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo, w zakresie okresu obowiązywania taryfy, 

wydłużając okres obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa do dnia 31 sierpnia 2015 r. 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 14 listopada 2013 r. Nr OWA-4210-57(5)/2013/336/XI/ARY, zatwierdzono ustaloną przez 

Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, ustalając okres jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2014 r. 

W dniu 25 listopada 2014 r. (pismo z dnia 21 listopada 2014 r., znak: L.dz. 2974/XI/2014) Przedsiębiorstwo 

złożyło wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła do dnia 

31 sierpnia 2015 r. uzasadniając swoje żądanie okolicznością realizacji znaczącego zadania inwestycyjnego 

polegającego na planowanym przyłączeniu w II połowie 2015 r. do miejskiej sieci ciepłowniczej dużego 

odbiorcy (Galeria Handlowa), co za tym idzie koniecznością uwzględnienia go w kolejnej taryfie dla ciepła. 

Planowana moc zamówiona nowego odbiorcy będzie na tyle znacząca, że będzie miała wpływ na poziom 

wnioskowanych, w kolejnej taryfie, cen i stawek opłat. 

Mając na względzie interes Przedsiębiorstwa oraz ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym 

poziomem cen, uznano że przedmiotowy wniosek Przedsiębiorstwa jest uzasadniony jego słusznym interesem, 

a przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła do dnia 31 sierpnia 2015 r. nie narusza 

interesu odbiorców. 
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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. 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 zmianę decyzji w całości lub 

w części (art. 479
49 

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 
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