
Informacja  z dnia 28 września 2022 r. 

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

OGD.4210.71.2022.438.XIV.KFr 

W dniu 28 września 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (''Prezes URE'') postanowił 
umorzyć, na wniosek przedsiębiorcy: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
z siedzibą w Lęborku (''Przedsiębiorca''), postępowanie administracyjne w sprawie 
zatwierdzenia zmiany XIV taryfy dla ciepła. 

U z a s a d n i e n i e : 

W dniu 28 lipca 2022 r. zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorcy przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) postępowanie administracyjne w sprawie 
zatwierdzenia zmiany obowiązującej XIV taryfy dla ciepła.  

Dodatkowo, w związku z wnioskiem Przedsiębiorcy z dnia 13 kwietnia 2022 r. , było 
prowadzone przez Prezesa URE  postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia nowej 
XV taryfy dla ciepła.  

Następnie Przedsiębiorca, pismem z dnia 17 sierpnia 2022 r. wniósł o umorzenie 
postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zmiany XIV taryfy dla ciepła.  

Natomiast w dniu 16 września 2022 r. Prezes URE wydał decyzję o zatwierdzeniu nowej 
XV taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorcy.  

Na podstawie art. 105 § 2 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, 
w związku z art. 30 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 47 ust. 1  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) Prezes URE postanowił decyzją
z dnia 28 września 2022 r. Nr OGD.4210.71.2022.438.XIV.KFr umorzyć postępowanie
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła uznając, że zaistniały przesłanki, o których mowa
w art. 105 §2 Kpa.
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