
 

 

DECYZJA Nr OPO-4210-26(9)/2012/433/XI/MJ 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 29 maja 2012 r. 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy 

z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) oraz w związku 

z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, 

poz. 1071 ze zmianami)  

 

po rozpatrzeniu wniosku z 12 kwietnia 2012 r. l. dz. 811/NS/2012 uzupełnionego pismami: z 4 maja 2012 r. l. 

dz. 982/NT/2012, z 16 maja 2012 r. l. dz. 1051/NT/2012 oraz z 22 maja 2012 r. l. dz. 1074/NT/2012 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie, posiadającego numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 892-000-11-43 zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”  

 

postanawiam 

 

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na 

okres do 30 czerwca 2013 r.  

 

Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 

posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła nr WCC/95/433/U/OT–4/98/MM z 9 października 1998 r. ze 

zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/97/433/U/OT–4/98/MM z 9 października 1998 r. ze 

zmianami, 29 marca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia nowej 

taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 

koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz 

obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega 

zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których 

mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.  

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy- Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa 

URE należy między innymi ustalenie okresu obowiązywania taryfy.  

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że 

Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne 

oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r. Nr 194, 

poz. 1291) zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.  

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie 

porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 

rozporządzenia taryfowego).  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.

Poz. 1292



Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej skalkulowane zostały zgodnie z § 7 ust. 8 

rozporządzenia taryfowego.  

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.  

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.*  

 

 z up. Prezesa Urzędu Regulacji  

Energetyki 

Dyrektor Zachodniego  

Oddziału Terenowego Urzędu  

Regulacji Energetyki z siedzibą  

w Poznaniu 

Irena Gruszka 

 

* Pouczenie zostało pominięte 
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załącznik  

do decyzji nr OPO-4210-26(9)/2012/433/XI/MJ 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 29 maja 2012 r. 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  

z siedzibą w Rypinie 
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