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Szczecin, dnia 16 czerwca 2020 r. 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

      OSZ.4210.9.4.2020.620.XV.BK 

DECYZJA 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku 

zawartego w piśmie z dnia 27 kwietnia 2020 r. przedsiębiorstwa energetycznego 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Skwierzynie 

(zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem") 

postanawiam zmienić 

moją decyzję z dnia 17 czerwca 2019 r., Nr OSZ.4210.11.9.2019.620.XV.BK, zatwierdzającą 

Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez przedłużenie okresu obowiązywania tej taryfy 

o kolejnych 6 miesięcy tj. do dnia 3 stycznia 2021 r.

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 17 czerwca 2019 r., Nr OSZ.4210.11.9.2019.620.XV.BK  Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki zatwierdził Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła na okres 12 miesięcy od dnia 

wprowadzenia taryfy do stosowania, która została wprowadzona do stosowania z dniem 

3 lipca 2019 r.  

Pismem z dnia 27 kwietnia 2020 r., które wpłynęło do Północno-Zachodniego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie w dniu 30 kwietnia 2020 r., 

Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania ww. taryfy dla 

ciepła o kolejne 6 miesięcy tj. do dnia 3 stycznia 2021 r. 

Swój wniosek Przedsiębiorstwo umotywowało trwającymi pracami inwestycyjnymi polegającymi 

na przyłączeniu do sieci ciepłowniczej nowego odbiorcy ciepła oraz związaną z tym budową 

kotłowni gazowej o mocy 3 MW na terenie istniejącej kotłowni opalanej biomasą.  

Przedłużenie taryfy dla ciepła umożliwi Przedsiębiorstwo energetycznemu przeprowadzenie 

inwestycji znacznie zwiększającej moc zainstalowaną eksploatowanych źródeł ciepła, a następnie 

kalkulację kolejnej taryfy w sposób zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów w zakresie 

wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.   
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Należy zaznaczyć, iż przedłużenie terminu dotychczasowej taryfy dla ciepła gwarantuje 

odbiorcom ciepła stały poziom cen i stawek opłat za ciepło w tym okresie. 

Przedsiębiorstwo składając wniosek o zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła, poprzez jej 

przedłużenie skorzystało z przewidzianej w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego 

możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej. Zgodnie z tym przepisem, decyzja ostateczna, na mocy 

której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona 

przez organ administracji publicznej, który ja wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają 

się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 

strony. 

W powyższej sprawie uznaję, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, 

umożliwiające zmianę decyzji, postanawiam zatem 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 /Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 

ze zmianami/).  

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 w części (art. 47949 Kodeksu 

postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego 

Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71 - 

617 Szczecin. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1.000 złotych  zgodnie 

z 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 ze zmianami). Strona może ubiegać 

się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie 

do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

374, ze zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, 

w tym sądowoadministracyjnych oraz postępowaniach administracyjnych – nie rozpoczyna 

się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.  

5. Jednakże mając na uwadze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 15 maja 2020 r., poz. 875), terminy, których bieg nie rozpoczął się 

albo których bieg uległ zawieszeniu, rozpoczynają się lub biegną dalej po upływie 7 dni od 

dnia wejścia tej ustawy, czyli od dnia 24 maja 2020 r. 

6. 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). 
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7. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do 

ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”. 

 
Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE 
/ - / 

ELŻBIETA REJMANOWSKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
  ul. Mostowa 1 
 66-440 Skwierzyna  
2.  a/a. 
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