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   Gdańsk, dnia 12 sierpnia 2022 r. 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

OGD.4210.26.2022.278.XVII.DJ 

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 dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385), zwanej dalej 

"ustawą - Prawo energetyczne" oraz 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", 

po rozpatrzeniu wniosku  

przedsiębiorstwa energetycznego: 

GPEC Tczew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Tczewie,  

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, 

zatwierdzam 

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej 

decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 

U Z A S A D N I E N I E 

Na wniosek Przedsiębiorstwa w dniu 1 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez 

Przedsiębiorstwo, posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła, koncesję na przesyłanie i 

dystrybucję ciepła i koncesję na obrót ciepłem. 

. 

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

energetyczne posiadające koncesje, ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej 

obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 
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Energetyki („Prezes URE”), o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa  

w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie 

zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz 

przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia  

w ciepło (Dz.U. z 2020 r., poz. 718, z późn.zm.). 

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie zostały ustalone na podstawie planowanych 

do poniesienia w okresie obowiązywania wnioskowanej taryfy uzasadnionych kosztów 

prowadzenia działalności koncesjonowanej. 

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem 

Przedsiębiorstwa.  

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie 

dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, 

w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1575, z późn. zm.). Odwołanie należy 

doręczyć na adres: Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 

– ul. Okopowa 7, 80–819 Gdańsk. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości 

przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części 

(art. 47949 ustawy – Kodeks 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 2022 r., poz. 1125)]. 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. 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 Kpa). 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 Kpa). 
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5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, 

ponieważ jest zgodna z żądaniem strony (art. 130 § 4 Kpa). 

6. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2)  ustawy – Prawo 

energetyczne, decyzja wraz z taryfą zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie 

Branżowym URE - Ciepło.  

7. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 

taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od 

dnia jej opublikowania. 

 

Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z upoważnienia  
 

    Dyrektor 
                                                                                                                  w Północnym Oddziale Terenowym  
                                                                                                                        Urzędu Regulacji Energetyki  
                                                                                                                               z siedzibą w Gdańsku  
                                                                                                                               Bogdan Prejzner 
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Gdańsk, dnia 9 grudnia 2022 r.   

 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 
OGD.4210.86.2022.278.XVII.DJ 

 

DECYZJA 

 
Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku  

z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r.,  

poz. 1385, z pózn. zm.), zwanej dalej „ustawa – Prawo energetyczne” oraz w związku z § 28 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 718, z pózn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”,  

 

po rozpatrzeniu wniosku  

przedsiębiorstwa energetycznego: 

 

GPEC TCZEW  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Tczewie, 

 

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 

 

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

(„Prezes URE”) z dnia 12 sierpnia 2022 r., Nr OGD.4210.26.2022.278.XVII.DJ, 

 

zatwierdzam 

 

zmianę taryfy dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez nadanie nowego brzmienia 

treści części IV pkt 4.1 obowiązującej taryfy dla ciepła. Zmiana taryfy stanowi załącznik do 

niniejszej decyzji. 

 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 12 sierpnia 2022 r., Nr OGD.4210.26.2022.278.XVII.DJ, Prezes URE, 

zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesję na 

wytwarzanie ciepła, koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz koncesję na obrót ciepłem. 
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Okres obowiązywania taryfy został ustalony na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do 

stosowania. Taryfa została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia  

5 września 2022 r. 

Pismem z dnia 23 września 2022 r., uzupełnionym pismami z dnia 17 i 31 października 

2022 r. oraz 18 listopada 2022 r.,  Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie 

zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej stawek opłat za ciepło w 

związku ze wzrostem cen zakupu ciepła u wytwórcy (GPEC Ekspert Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku), a tym samym wzrostem kosztów prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności w 

zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła. Ponadto Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o 

zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek 

opłat w związku z koniecznością uwzględnienia nowych cen zakupu gazu, stanowiących 

podstawę kalkulacji cen ciepła. Wzrost cen ciepła wpływa również na poziom stawek opłat za 

usługi przesyłowe. W konsekwencji przedmiotem postępowania administracyjnego była zmiana 

brzmienia części IV pkt. 4.1 obowiązującej taryfy dla ciepła. Powyższy fakt został stosownie 

przez Przedsiębiorstwo potwierdzony. 

Zgodnie z art. 155 Kpa, decyzja ostateczna, na mocy które 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. 

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 ust. 1 

rozporządzenia taryfowego, tj. istotna zmiana warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej (wzrost kosztów strat ciepła oraz wzrost kosztów paliwa gazowego). 

Za zmianą cen i stawek opłat przemawia istotny wzrost ww. kosztów, w stosunku do 

tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła. 

Prezes URE zważył przy tym, że przedstawiona przez Przedsiębiorstwo zmiana warunków 

wykonywania działalności gospodarczej ma istotny wpływ na prowadzoną przez 

Przedsiębiorstwo koncesjonowaną działalność gospodarczą. 

Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz  

art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego). 

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 
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wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu 

postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki – ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, 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 2021 r., poz. 2257). Strona może ubiegać się o zwolnienie od 

kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach 

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

przepisów art. 117 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. 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 Kpa). 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 Kpa). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo 

energetyczne, decyzja o zmianie taryfy wraz z treścią zmiany taryfy zostanie skierowana do 

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

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 

zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia 

od dnia jej opublikowania. 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z upoważnienia 

 
 

    Dyrektor 
                                                                                                                  w Północnym Oddziale Terenowym  
                                                                                                                        Urzędu Regulacji Energetyki  
                                                                                                                               z siedzibą w Gdańsku  
                                                                                                                               Bogdan Prejzner 
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PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

           OGD.4210.113.2022.64771.II.WA 

Gdańsk, dnia 13  stycznia 2023 r.  

DECYZJA 

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w 

związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1385, z późn zm.), zwanej dalej „ustawa – Prawo energetyczne” oraz § 47a 

ust. 1 pkt 2 oraz § 47b rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 

zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718, z pózn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem taryfowym”, 

po rozpatrzeniu 

wniosku złożonego przez przedsiębiorcę: 

GPEC Ekspert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Gdańsku 

zwanego dalej („Przedsiębiorstwem”) 

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki („Prezes URE”) z dnia 12 sierpnia 2022 r. Nr OGD.4210.28.2022.64771.II.WA 

z późn. zm. 

zatwierdzam: 

zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo. Zmiana taryfy 

stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 12 sierpnia 2022 r. Nr OGD.4210.28.2022.64771.II.WA, z późn. 

zm. Prezes URE, zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, 

prowadzące działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania ciepła. Okres 

obowiązywania taryfy został ustalony na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia 

do stosowania. Taryfa została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z 

odbiorcami od dnia 5 września 2022 r. 
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Pismem z dnia 12 grudnia 2022 r., Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o 

zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen 

ciepła dla źródła ciepła w związku z doliczeniem do ceny ciepła wytwarzanego w 

jednostce kogeneracji kwoty, o której mowa w  § 47a ust. 1 pkt 1, pkt 2 (źródło 

kogeneracyjne Rokitki) rozporządzenia taryfowego. Następnie pismem z dnia  

15 grudnia 2022 r., Przedsiębiorstwo zwróciło z wnioskiem o zatwierdzenie tekstu 

jednolitego taryfy dla ciepła w związku z połączeniem Przedsiębiorstwa (przejęciem) ze 

Spółką GPEC Tczew sp. z o.o. z/s w Tczewie oraz GPEC Starogard sp. z .o.o. z/s w 

Starogardzie Gdańskim w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Pismem 

z dnia 12 stycznia 2023 r. Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o łączne rozpoznanie obu 

wniosków. W konsekwencji przedmiotem postępowania administracyjnego było także 

ustalenie tekstu jednolitego dla obowiązującej taryfy dla ciepła, tj. także z 

uwzględnieniem dokonanego połączenia (przejęcia) spółek jw. Jednocześnie 

Przedsiębiorstwo przedstawiło dokumenty (w tym wypis zupełny z KRS ), z którego 

wynika, iż nastąpiło przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.  

Zgodnie zaś ze wskazanym wyżej przepisem połączenie może być dokonane 

przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) 

za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki 

przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Natomiast zgodnie z art. 493 § 2 i art. 494 § 

2 Kodeksu spółek handlowych, połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do 

rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki 

nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki 

przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z 

uwzględnieniem art. 507. Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną 

przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które 

zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się 

przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, 

koncesji lub ulgi stanowi inaczej. W wypadku bowiem „…zaistnienia następstwa 

prawnego o charakterze sukcesji generalnej (…) następuje przejęcie przez spółkę 

przejmującą ogółu praw i obowiązków, w tym również obowiązków o charakterze 

publicznoprawnym” (por wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 

27 listopada 1995 r. sygn. akt SA/Gd 2508/94).  

Tak więc wniosek Przedsiębiorstwa ujednolicenia taryf (ustalenie tekstu 

jednolitego) jest zasadny. Jednocześnie, przedmiotowa taryfa dla ciepła, z 

uwzględnieniem dokonanej zmiany jw., obowiązuje jak dotychczas, tj. przez okres 1 

roku od jej wprowadzenia do rozliczeń z odbiorcami, tj. od dnia 5 września 2022 r.    

Z drugiej strony zgodnie z art. 47 ust. 2f ustawy – Prawo energetyczne, w 

przypadku cen ciepła wytwarzanego w jednostkach kogeneracji, planowane przychody 

ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła dla 

jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego 

ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w przepisach wydanych 

na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 

ust. 2 pkt 18 lit. c.  
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Określone w taryfie ceny ciepła oraz ceny za zamówioną moc cieplną ze źródła 

ciepła wyposażonego w jednostkę kogeneracji, zlokalizowaną w Rokitkach zostały 

ustalone metodą uproszczoną, na podstawie § 13 rozporządzenia taryfowego.  

Zgodnie z § 47a ust. 1 rozporządzenia taryfowego „W przypadku jednostek 

kogeneracji, o których mowa w § 13 ust. 1, w taryfie albo jej zmianie, zatwierdzanej 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca 2023 r., przedsiębiorstwo 

energetyczne może doliczyć do ceny ciepła oznaczonej symbolem CC, ustalonej zgodnie z 

§ 13, kwotę w wysokości do:  

2) 30 zł/GJ – w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi,  

– z tytułu pokrycia kosztów paliwa, które nie zostały uwzględnione w cenie 

referencyjnej, o której mowa w § 13 ust. 2 i 3.  

Natomiast stosownie do postanowień § 47b rozporządzenia taryfowego, 

przedsiębiorstwo energetyczne stosujące uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek 

opłat, o którym mowa w § 13 ust. 1, do dnia 15 marca 2023 r., może wystąpić z 

wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli zmiana dotyczy 

doliczenia do ceny ciepła kwoty, o której mowa w § 47a ust. 1.  

Biorąc pod uwagę powyższe, ceny stosowane w rozliczeniach z odbiorcami 

zaopatrywanych w ciepło ze źródła ciepła w Tczewie (zob. źródło kogeneracyjne 

Rokitki), w okresie od dnia wprowadzenia zmiany taryfy do stosowania do dnia 30 

kwietnia 2023 r. ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem doliczenia 

kwoty, o której mowa w § 47a ust. 1 pkt 1, pkt 2 rozporządzenia taryfowego. Tak więc 

wniosek o zmianę cen dla źródła kogeneracyjnego w Tczewie jest zasadny. 

 

Zgodnie z art. 155 Kpa, decyzja ostateczna, na mocy które 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. 

Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – 

Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w 

terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne 

oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki – ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk. 

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 części (art. 

47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 
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3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, 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 2022 r. poz. 1125). Strona może 

ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i 

następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie 

pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następnych Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

4. 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 Kpa). 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 Kpa). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo 

energetyczne, decyzja o zmianie taryfy wraz z treścią zmiany taryfy zostanie 

skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – 

Ciepło”.  

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo 

wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie 

później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 

 

                                                                                                                             

Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki 

 

z upoważnieni 

 

       Radca  
                                                                                                                  w Północnym Oddziale Terenowym  
                                                                                                                        Urzędu Regulacji Energetyki  
                                                                                                                               z siedzibą w Gdańsku  
                                                                                                                                 Dariusz Schark 
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