
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

OKR.4210.20.2019.JM

Kraków,  8 sierpnia 2019 r.

DECYZJA

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gorlicach,
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 

zawartego w piśmie z dnia 12 czerwca 2019 r., znak: ZC/1093/2019, uzupełnionego pismem z dnia 30 lipca 
2019 r., znak: ZC/1279/2019,

postanawiam zatwierdzić

dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do 
niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr OKR-4210-26(11)/2018/2019/631/XII/JM Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki (zwany dalej "Prezesem URE") zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres 
24 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

Pismem z dnia 12 czerwca 2019 r., znak: ZC/1093/2019, Przedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę            taryfy dla 
ciepła, w związku ze zmianą kosztów jego zakupu od zewnętrznego wytwórcy ciepła,                        tj. 
Elektrociepłowni Gorlice Sp. z o.o., w porównaniu do kosztów stanowiących podstawę kalkulacji obecnie 
obowiązujących stawek opłat za ciepło.

Przedstawiona przez Przedsiębiorstwo zmiana kosztów zakupu ciepła, uwzględniając dotychczasowe warunki 
wykonywania przez Przedsiębiorstwo koncesjonowanej działalności gospodarczej, ma zatem charakter zmiany 
nieprzewidzianej i istotnej.

W myśl § 28 ust. 1 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), „W 
przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorstwo energetyczne może nastąpić zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania. Zmiana ta następuje 
w trybie określonym w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny 
skutków ekonomicznych tych zmian.”

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 poprzez 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.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, 
umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.
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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 zwiazku 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 ze zm.).

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. 47949 

- ustawy Kodeks postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego 
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 –133 
Kraków. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związkuz 
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 ze 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 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia 
w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło".

 

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą 
w Krakowie

dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba

Otrzymuje: 

1. MPGK Sp. z o.o.,

ul. 11-go Listopada 54A, 38-300 Gorlice,

2. Wojewoda Małopolski,

3. A/a.

Decyzja niniejsza zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część 
I pkt 53 tab. 4 pkt 1).

Jacek Marciniak - Główny Specjalista 
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Załącznik do Decyzji Nr OKR.4210.20.2019.JM 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 8 sierpnia 2019 r.   

 

 

 

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach 

 

 

 
 
 

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gorlice, 2019 
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W taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 
24 stycznia 2019 r. Nr OKR-4210-26(11)/2018/2019/631/XII/JM, wprowadzonej do stosowania od 
dnia 1 marca 2019 r., część IV otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„CZĘŚĆ IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT  
 
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do 
nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe 
 

Lp. 
Grupa 

taryfowa 

Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe 
[zł/MW] 

roczna rata miesięczna 

1. A 1a 53 243,18 4 436,93 

2. A 1b 49 994,30 4 166,19 

3. A 2 44 114,55 3 676,21 

4. A 3 36 870,70 3 072,56 

 
Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe 

 

Lp. Grupa taryfowa 

Stawki opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe 

[zł/GJ] 

1. A 1a 24,09 

2. A 1b 17,48 

3. A 2 21,47 

4. A 3 15,65 

„ 
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