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Warszawa, 11 lutego 2019 r.

PREZES
URZ DU REGULACJI ENERGETYKI
NR DRE.WRC.4210.30.9.2018.2019.424.RK

DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w zwi zku 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 z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks post!powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsi!biorstwa Energetki Cieplnej
w Gostyninie Sp. z o.o., zwanego dalej: „Przedsi!biorstwem”,
z"o#onego w dniu 1 pa$dziernika 2018 r. (pismo z dnia 26 wrze%nia 2018 r., znak: DN/173/09/18)
i finalnie skorygowanego w dniu 31 stycznia 2019 r. (pismo z dnia 28 stycznia 2019 r., znak:
DN/29/01/19), w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep"a,
postanawiam
zatwierdzi" taryf! dla ciep#a, ustalon$ przez Przedsi!biorstwo, stanowi$c$ za#$cznik do niniejszej
decyzji, na okres do 30 kwietnia 2020 r.

Uzasadnienie
W dniu 1 pa$dziernika 2018 r., na wniosek Przedsi!biorstwa, zosta"o wszcz!te post!powanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy, ustalonej przez to Przedsi!biorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsi!biorstwo energetyczne
posiadaj ce koncesje ustala taryf! dla ciep"a oraz proponuje okres jej obowi zywania. Przed"o#ona taryfa
podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urz!du Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
i przepisami, o których mowa w art. 44-46 Prawa energetycznego.
W trakcie niniejszego post!powania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materia"u
dowodowego ustalono, #e Przedsi!biorstwo opracowa"o taryf! zgodnie z zasadami okre%lonymi
w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporz dzenia Ministra Energii z dnia
22 wrze%nia 2017 r. w sprawie szczegó"owych zasad kszta"towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze&
z tytu"u zaopatrzenia w ciep"o (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988).
Okres obowi zywania zatwierdzonej niniejsz decyzj taryfy dla ciep"a ustalono zgodnie z aktualnie
obowi zuj cymi przepisami oraz wnioskiem Przedsi!biorstwa.
Maj c na uwadze powy#sze okoliczno%ci, postanowiono orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys"uguje odwo"anie do S du Okr!gowego w Warszawie – S du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim po%rednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor!czenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w zwi zku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 1 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks post!powania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z pó$n. zm.)). Odwo"anie
nale#y przes"a' na adres: Urz d Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
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2. Odwo"anie od decyzji powinno czyni' zado%' wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawiera' oznaczenie zaskar#onej decyzji, okre%lenie warto%ci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwi!z"e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak#e zawiera' wniosek o uchylenie albo zmian! decyzji
w ca"o%ci lub cz!%ci (art. 47949 ustawy – Kodeks post!powania cywilnego).
3. Odwo"anie od decyzji Prezesa URE podlega op"acie sta"ej w kwocie 100 z", zgodnie z art. 32
ust. 3 w zwi zku
z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy
z dnia
28 lipca
2005 r.
o kosztach
s dowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, z pó$n. zm.). Strona mo#e ubiega' si!
o zwolnienie od kosztów s dowych, stosownie do przepisów art. 101 i nast!pne ustawy
o kosztach s dowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów
art. 117 ustawy – Kodeks post!powania cywilnego.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo"ania strona mo#e zrzec si! prawa do wniesienia
odwo"ania wobec organu administracji publicznej, który wyda" decyzj! (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks
post!powania administracyjnego). Z dniem dor!czenia organowi administracji publicznej o%wiadczenia
o zrzeczeniu si! prawa do wniesienia odwo"ania przez stron!, decyzja staje si! ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 2 ustawy – Kodeks post!powania administracyjnego).
5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana
do og"oszenia w Dzienniku Urz!dowym Województwa Mazowieckiego.
6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsi!biorstwo wprowadza taryf! do
stosowania nie wcze%niej ni# po up"ywie 14 dni i nie pó$niej ni# do 45 dnia od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urz!dowym Województwa Mazowieckiego.
7. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana
do og"oszenia w „Biuletynie Bran#owym Urz!du Regulacji Energetyki – Ciep"o”.

z up. Prezesa Urz!du
Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu
Rynków Energii Elektrycznej
i Ciep"a

Adam Dobrowolski

Uiszczono op"at! skarbow w wysoko%ci 10 z" w dniu 26 wrze%nia 2018 r.
na rachunek: 95103015080000000550024055.
G"ówny Specjalista: Robert Ko%cielewski
Otrzymuj :
1. Miejskie Przedsi!biorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 24,
09 - 500 Gostynin.
2. Wojewoda Mazowiecki.
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