
    
  PREZES      Wrocław, dnia 14 stycznia 2021 r. 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
   OWR.4210.54.2020.141.XVII.AM 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) 

 

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego 

„Energetyka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Lubinie, 

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 

zawartego w piśmie z dnia 22 grudnia 2020 r.,  

uzupełnionym pismem z dnia 8 stycznia 2021 r. 

 

zmieniam 

moją decyzję z dnia 17 grudnia 2020 r., nr OWR.4210.47.2020.141.XVII.AM, zatwierdzającą 

Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo 

zmiany taryfy dla ciepła, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji. 

 

 
UZASADNIENIE  

 
Decyzją z dnia 17 grudnia 2020 r., nr OWR.4210.47.2020.141.XVII.AM, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki (zwany w dalszej części decyzji „Prezesem URE”) zatwierdził ustaloną przez 

Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do 

stosowania. Według oświadczenia Przedsiębiorstwa, taryfa została wprowadzona do stosowania 

w rozliczeniach z odbiorcami z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Pismem z dnia 22 grudnia 2020 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie 

zmiany ww. taryfy, poprzez uwzględnienie w niej dodatkowej grupy taryfowej, tj. G1pA.  
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Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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 niniejszej sprawie Prezes URE uznał, że spełnione są przesłanki określone w powołanym 

przepisie dopuszczające zmianę ostatecznej decyzji, w związku z czym orzeczono jak  

w sentencji. 

 
POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy  
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).  

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 w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 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 2020 r. poz. 755 ze zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosowanie do przepisów art. 101 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 wydal decyzję (art. 127a § 1 ustawy - Kodeks 
postępowania administracyjnego). 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 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy 
wraz z niniejszą decyzją zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki – Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 
zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania. 

 
Dyrektor 

Południowo-Zachodniego 
Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą we Wrocławiu 

/-/ 
Monika Gawlik 
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ENERGETYKA

„Energetyka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lubinie

NINIEJSZA ZMIANA TARYFY 
STANOWIZAŁĄCZNIK 
DO DECYZJI PREZESA URE 
Z DNIA . ....
n r . . ! ) . ■ ? ; H

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

Grupa KGHM

Lubin, styczeń 2021 rok
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W taryfie dla ciepła „Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa 
URE z dnia 17 grudnia 2020 r. OWR.4210.47.2020.141.XVII.AM, wprowadza się następujące zmiany:

I. Rozdział III Podział odbiorców na grupy taryfowe otrzymuje brzmienie:

III. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy 
taryfowe:__________________________________________________________________________________

Grupa LP1A Odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło w postaci wody gorącej, wytworzone w źródłach 
ciepła sprzedawcy: Elektrociepłowni EC-1 Lubin i Elektrociepłowni EC-2 Polkowice 
i zakupione w źródle ciepła BGP Polkowice.

Grupa LP1 Odbiorcy, którzy nie są odbiorcami końcowymi, zaopatrywani w ciepło w postaci wody 
gorącej, wytworzone w źródłach ciepła sprzedawcy: Elektrociepłowni EC-1 Lubin 
i Elektrociepłowni EC-2 Polkowice i zakupione w źródle ciepła BGP Polkowice.

Grupa L2A Odbiorcy końcowi na terenie gminy i miasta Lubin, zaopatrywani w ciepło w postaci wody 
gorącej, wytworzone w źródłach ciepła sprzedawcy: Elektrociepłowni EC-1 Lubin 
i Elektrociepłowni EC-2 Polkowice i zakupione w źródle ciepła BGP Polkowice, za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy.

Grupa P2A Odbiorcy końcowi na terenie gminy Polkowice, zaopatrywani w ciepło w postaci wody 
gorącej, wytworzone w źródłach ciepła sprzedawcy: Elektrociepłowni EC-1 Lubin 
i Elektrociepłowni EC-2 Polkowice i zakupione w źródle ciepła BGP Polkowice, za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy.

Grupa P3A Odbiorcy końcowi na terenie gminy Polkowice, zaopatrywani w ciepło w postaci wody 
gorącej, wytworzone w źródłach ciepła sprzedawcy: Elektrociepłowni EC-1 Lubin 
i Elektrociepłowni EC-2 Polkowice i zakupione w źródle ciepła BGP Polkowice, za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy.

Grupa
GlwA

Odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło w postaci wody gorącej, wytworzone w źródle 
ciepła sprzedawcy: Ciepłowni Głogów i zakupione w źródle ciepła BGP Głogów.

Grupa Glw Odbiorcy, którzy nie są odbiorcami końcowymi, zaopatrywani w ciepło w postaci wody 
gorącej, wytworzone w źródle ciepła sprzedawcy: Ciepłowni Głogów i zakupione w źródle 
ciepła BGP Głogów.

Grupa GlpA Odbiorca końcowy ( KGHM Polska Miedź S.A.) , zaopatrywany w ciepło w postaci pary 
wodnej, wytworzone w źródle ciepła sprzedawcy: Ciepłowni Głogów.

Grupa
LGlwA

Odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło w postaci wody gorącej, wytworzone w źródłach 
ciepła sprzedawcy: Elektrociepłowni EC-4 Legnica i Agregatu kogeneracyjnego ST(G) EC-4 
Legnica.

Grupa LGlw Odbiorcy, którzy nie są odbiorcami końcowymi, zaopatrywani w ciepło w postaci wody 
gorącej, wytworzone w źródłach ciepła sprzedawcy, Elektrociepłowni EC-4 Legnica 
i Agregatu kogeneracyjnego ST(G) EC-4 Legnica.

Grupa
LGlpA

Odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło w postaci pary wodnej, wytworzone w źródle 
ciepła sprzedawcy: Elektrociepłowni EC-4 Legnica.

Grupa LGlp Odbiorcy, którzy nie są odbiorcami końcowymi, zaopatrywani w ciepło w postaci pary 
wodnej, wytworzone w źródle ciepła sprzedawcy: Elektrociepłowni EC-4 Legnica.

POL U D N ib  \m - 2  A ĆH OD N i K c ; -r'. 
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URZĘDU REGlJinA.C.ij tiMERGETYK] 
z sicdzibu y/e Y/rodawiu

Monika Gawlik
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Odbiorcami końcowymi są również przedsiębiorstwa ciepłownicze, które część zakupionego ciepła kupują na 
użytek własny, a część odsprzedają w ramach prowadzonej przez nie działalności koncesjonowanej, 
w zakresie, w jakim nie zostało ono odsprzedane dalej przez te przedsiębiorstwa.

II. W rozdziale IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat w punkcie 4.3 ceny dla odbiorców 
pobierających ciepło ze źródeł ciepła „Energetyka” sp. z o.o. (grupy taryfowe LGlwA, LGlw, LGlpA i 
LGlp ) punkt 4.3 otrzymuje brzmienie:

4.3. Ceny dla odbiorców pobierających ciepło ze źródeł ciepła „Energetyka” sp. z o.o. (grupy taryfowe 
LGlwA, LGlw, LGlpA i LGlp oraz GlpA)

Wyszczególnienie Jednostki
Wysokość cen

Grupa LGlwA Grupa LGlw

Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 31 257,60 31 257,60

rata miesięczna 2 604,80 2 604,80

Cena ciepła zł/GJ 39,69 39,07

Cena nośnika ciepła zł/m3 14,30 14,30

Wyszczególnienie Jednostki
Wysokość cen

Grupa LGlpA Grupa LGlp Grupa GlpA

Cena za zamówioną moc 
cieplną

zł/MW/rok 66 079,32 66 079,32 151 983,90

rata miesięczna 5 506,61 5 506,61 12 665,33

Cena ciepła zł/GJ 35,61 34,99 50,14

Cena nośnika ciepła zł/m3 13,61 13,61 19,96

W cenach ciepła, dla odbiorców końcowych (grupy taryfowe LGlwA, LGlpA i GlpA) uwzględnione są 
koszty realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

El. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
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