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DECYZJA

Na podsLawie art 155 ustawy : dmx 14 mrncn 1950 r - kodeks pusrępownnra nnnnnnrraryn gn
[Dz. u ! zuzo r, poz. 255 ze zrnranann), w zw 71m z dn 30 ust. ›, nn. 4513". 47 ust. 1 r z usmwy z dma
10 kwietnia 1997 r _ Prawo energetyczne [Dz u. z 2020 r., por 533 ze zmunamx) vo mzpau'zemu
wniosku

przcdsichmxstwa energetyczncgn
Mielska Energetyka cxeplnegw Kołobrzegu Spółkaz ograniczoną odpnmedzlalnością

: siedziba wKołubnegu
Lwdnegu dnlty ”preedsrębrursrwtrn "

zawartego we wmosku z drm 9 marca zau r„ króry wplynął do Urzędu Regular]: Encrgmym w dniu
15 mama 2021 r , skorygmwueguwmuskmm z dma 7 kwrexnra zoza r „ w sprawie eauwrerdzenramany
mryry dla mam.—.,

postanawiam:

(„mlemć decyeyę Prezesa Umędu Regulacu Energetyk: z am 1: srerpma 2020 r
m osz 42m 54 zuza maxw w „ ubwerduć unaluną przez Przedsiębxurstwo „manę xw Laryfy dla
mamą stanowxacą włącznik co nmmjszq decyzji.

UZASADNIENIE

Decyqą prezesamenu Rent-men Energetyki (zwanego dnie) „Prezesem URE”) : dm: 1 dma 13 Stemma
mu n nr osz.ezxo.s.13.2nzo ZGAXV! BK, enwrerdenno xv: taryfę dix mpk. uaLaluuą pu
Przedslęmoxsmm, na okres 12 mxmiętyod dmxmewadmma lej ucsrnsnwanra.inyz< a taryfamm,.
upubhkuwana w „Biuletynie Eranzowym Urzędu Regułacji Energetyki - Ciepło” Nr zzzfsosj ! dnm
xe sierpnia zuzm vamwadlmm du ›ubowuma od dmc: 1 paźdzzermkz zaza r
Pismem z dnia 7 marca 2021 r., którewpłynęło rn. [Ix'7ędn Regniaq) Fnergeryki w dmn rs mnrcn 2021 r.
przeusrebrurstwnwyrrąpnn z wmoskrem (& zarwrcrdzcnre zmianv uryry dla0th w zakresu wvsaknsu
nkreślonei w rne; ceny ciepla rna odb: arcy z grupy taryfowe) A, 7. powodu nzrcsm ceny zakupu uprawmeń
do emisji cen a także wzrosrn knsemw energn elek-rycencr. Jellnuneśme Przedsiębiuntwu pl reruueykr
odpowledmadokumcnmcję pntwuudzmącą nrzywncywnneWn maty pnnnsmnychkn<1tńw,u7asadnia;ąm
wmmkuwdvq „manę.
mem ww knsmnw nannw. nzepnewmernnn . mou-14 zmianę wumnkńw wykunywnma przez
Przedsxebxorstwv azraxalnnścr gmpndarcn], n krnre; mowawś zs usm mzpnnądzenia Ministra mrrnntn
( dnrn 7 kwrernra zozo r v. rnrawre szczegółowych zasad ksuaucwanxa 1 lmlkumcu uryiomz r znczcn
,. rynnn zaopatrzenia w crepm (Dz.U. ': 2020 r„ Duz. 718, dale; „rozponqdzeme taryfowe' Ktura
umuzhwra zmxnnęmryfy wprowadzane;dn srcsnwanin. pn dnknnaniu smsnwne; ananryi nreny skntkmr
eknnnrnrcenych lych ernran
[Ednaczeęmm :Insnwme du an. 155 Kudeksu pnwtepuwama admlmstmcypne-go,«(a-xyz): USmteczna, na
mncy ktm; slmna nabyła prawn, moze być w km;/rrr cenne za zgodą s uny uchyluna kn: mne mr
Dnez mrgun admlnlsmm nubuczncl. klórv va Wvdał I anE7 nrgan ww zegn stnnms ! ! nrze SV



BILLETYV amm/zawy-Ciepła .wmr (gdy) za kwlmm 37m r.

»— vegralnwe nr» Sun:—mwmw su; „wer..., lub „man..- [gkw] decyan ) przemawia za tym rnzures
Spnźcrzny Kuh Słusmyinteres su onyx

w trakcle pastępowan' admmxstmcylnego, na podstawie zgromadznnega materiału duwuduwegu
usudunu ze Przeduębmrstwu uprawwalu zmlanę taryfy dla ciepła zgodnie „ a:.«dmm nkveśhmymv
wm „45 usrawy , Prawu euergerywnenw prrepisavm mzpnrzadvenva ramowego.
zarsrnmy zatem wszysdue przesłank okreslone w pruywmuycu wyeer przeprsacn umażuwxarace
zalwienlwme przedlozune) drm Puellsxębxorstwu yuuuny taryfy

Mayącna uwadze puwyme nkuhcmnścx. pruunuwrunuona jak w rn7sn'zygn _ciu.

POUCZENIE

[ od nuuejuq urn—yup przy:.lupupe odwułamu uu Sądu Okręguwegn wWurazawve - sadu omruuy
Kunkuvencii . Konsumentów, za mmm pnćy'edmcxwmm w terminie dwutygodniowym ud dnia mi
doręczenia [art. 30 ust. 2 v 3 usiawy - Fl awo energetyc1nn,wzwlązku ; art 479M vk: u art. wwg
1 ustawy-L dma 17 listopada 1964 r - Kudeks postępowamacywllnego /Dz u 1. 2017 r, poz msu ze
zmianami /). denłanie nawe/y „r,—„var- na aura l'ńhncnn-ZachudninddzinlTereuuwy Urzędu
Ragulaql Energezylu z siedzibąw Szczecime,ul. Żubrów 3, 7 1-5 17 szacun.

2 Odwołame ud decyzu puwmno czymc zadość wymaganiom przepisanym dla pisma pracesnweun
ur . awm uzna Lame zaskar-runu den-y ukreśłenie wartuśu preeduuuru sporu prLyALmŁeuw
uw Zutńw, zwięzśe i[h uzaśadnieme, wskaume dnwodńw, @ takze uwieraćwninsek n uchyicmc albo
zmianę decyzji w całnśu lub Łzęścl [art. 479w ustawye Kudeks pnstępnwama qMVv!negu)„

3 oduuvnuze od (inym Prema URE pudlega upracre mie] w kwuue mon [Jon/rh
[alt sz usa 1 wzwiązku 7 an. 3 ust. 2 ma @ murawy 7 dniu ZR lipcu 2005 7. u kns7rach eądnwym
w sprawach cywulnych /Dz. u 2 2019 r poL 755 N zmianamx/L Su'unamuzc ubmgac' mę o zwolnreme
od kosztów Saduwyth smsuwme do pnepisc'w arł.101|nas$epne ustawy nkusmcn adowych
w spmwnch cywilnych,Hum „ przyznanie pumncy pruwnej swsnwnieqn przepisów an. 117 Kodeksu
posrępowama cywdnegu.

4 w lrakcve Lrwama biegu (ermmu dowmesxema odwołania Strona muze zrzec ślęprawa du wmuxema
odwolania wobec orgauu ddmmmmt]: pubu.-may który wyda» deg/„ę (an 127g.
9 1 Kodeksu uuszępownnqa adminiirmcyjnegn). z dniem ddreaaama mgaum admmistrach
pubmzne] uśwlad ma O' zeczemu się prawa do wmesrema adwaaanramez strunę. ((!Cy'ljn 513]!
się ostatecma r prawnmmnu [arL ma 5 z Kodem po:!ępuweniadumna recyinrgu)
Stosnwmc do an. 47 ust. 3 wmam z art. 31 Lm: 3 pkt '; u::mwy - Prawo energetyczne, zmrunn
taryfy Wraz : mnie] decyzyą zusraua skremwane do dem ,enm w „Bmletyme Branmwvm Urzędu
chuKacji Energetyk! - nemo"

& Swsowme dn an 47 us!.qnsmwy , Prawo energetyczne, Pncd 'ębmrstwo wprowadza „manę
taryfy du swwwama me wcveśme) na po upływxe 14 dm mle ućźme, mz do 45 dma od dura w)
npuhhkuwamd
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