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Poznan, 9 marca 2020 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OPO.4210.4.2020.ASz1

DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
z siedzibą w Bydgoszczy

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
zawartego w pismie z 22 stycznia 2020 r., uzupełnionego pismem z 19 lutego
2020 r.
zatwierdzam
taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na
okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.
UZASADNIENIE
Na wniosek Przedsiębiorstwa, 27 stycznia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje
na wytwarzanie ciepła.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania.
Przedłozona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest
zgodna z zasadami i przepisami, o ktorych mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.
W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego ustalono, ze Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami okreslonymi
w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Energii
z 22 wrzesnia 2017 r. w sprawie szczegołowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczen z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988).
Ustalone w taryfie dla ciepła ceny zostały skalkulowane w sposób uproszczony, na podstawie
§ 13 ww. rozporządzenia.
Mając na uwadze powyzsze okolicznosci, postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentow za moim posrednictwem, w terminie dwutygodniowym
od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U.
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z 2016 r., poz. 1822 ze zm.)). Odwołanie nalezy przesłac na adres Zachodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutow, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierac
wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całosci lub w częsci (art. 479 49 Kodeksu
postępowania cywilnego).
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (art. 32 ust.
1 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 2019 r., poz. 785 z pozn. zm.). Opłatę uiszcza się na konto
bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji
i Konsumentow. Strona moze ubiegac się o zwolnienie od kosztow sądowych stosownie do
przepisow art. 101i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz
o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego.
4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona moze zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, ktory wydał decyzję (art. 127
a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 – Prawo energetyczne, niniejsza
decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie Branzowym URE.
6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wczesniej niz po upływie 14 dni i nie pozniej niz do 45 dnia od dnia jej
opublikowania.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia

Radca Prezesa URE
w Zachodnim Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
/-/
Lidia Styperek

Uiszczono opłatę skarbową w wysokosci 10 zł
dnia 22 stycznia 2020 r.
na rachunek 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Anna Szmatuła, głowny specjalista
/-/

Otrzymują:
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadow ProNatura Sp. z o. o.,
ul. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
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