
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 4 stycznia 2013 r. 

o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła 

dla Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu  

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-51(8)/2012/2013/305/XI/BG z dnia 4 stycznia 

2013  r., wydaną na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administra-

cyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, 1071, z późn. zm.) zmieniono decyzję Nr OŁO-4210-41(12)/2011/2012/305/ 

XI/DS z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Energetykę Cieplną 

Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, zwaną dalej przedsiębiorstwem energetycznym, w zakresie ustalenia okresu 

jej obowiązywania, wydłużając ten okres do dnia 30 czerwca 2013 r.  

Pismem z dnia 5 grudnia 2012 r. przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie okre-

su obowiązywania XI taryfy dla ciepła do dnia 30 czerwca 2013 r. W uzasadnieniu wniosku przedsiębiorstwo 

energetyczne wskazało, że przedłużenie okresu obowiązywania taryfy umożliwi przygotowanie wniosku o 

zatwierdzenie nowej taryfy w oparciu o koszty uzasadnione poniesione przez przedsiębiorstwo energetyczne w 

roku 2012, potwierdzone zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym, przy uwzględnieniu nowych wymogów 

prawnych dotyczących efektywności energetycznej i ochrony środowiska.  

Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie, 

za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy 

szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 

słuszny interes strony.  

W aktualnym stanie sprawy, przedłużeniu terminu obowiązywania taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją 

Nr OŁO-4210-41(12)/2011/2012/305/XI/DS z dnia 16 stycznia 2012 r.  nie sprzeciwiają się przepisy szczegól-

ne i przemawia za tym zarówno interes strony, jak i interes społeczny, przejawiający się kontynuacją dostaw 

ciepła przy zastosowaniu w tym okresie cen ciepła na niezmienionym poziomie. Przedmiotowa decyzja została 

przekazana stronie.  

  

 z upoważnienia Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Środkowo-Zachodniego 

Oddziału Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Łodzi: 

Jadwiga Goździk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 stycznia 2013 r.
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