
 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

          OSZ.4210.5.10.2021.167.XX.EŻ 

 

 

Szczecin, dnia 13 maja 2021 r. 
 
 
 
 

DECYZJA 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716) 

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego 

Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie 

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 

 
zawartego w piśmie z dnia 15 marca 2021 r., uzupełnionego pismami z dnia 13, 23 i 26 
kwietnia 2021 r. oraz z dnia 6 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia zmiany XX taryfy dla 
ciepła, 
 

postanawiam 
 

zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2020 r. 
nr OSZ.4210.20.17.2020.167.XX.EŻ i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę 
XX taryfy dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE") z dnia 
z dnia 16 grudnia 2020 r. nr OSZ.4210.20.17.2020.167.XX.EŻ, zatwierdzono XX taryfę dla 
ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, na okres jednego roku od dnia wprowadzenia jej 
do stosowania. 

Powyższa taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 
Energetyki – Ciepło” Nr 377(710) z dnia 16 grudnia 2020 r. i wprowadzona do stosowania 
w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Pismem z dnia 15 marca 2021 r., które wpłynęło do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 
16 marca 2021 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany ww. 
taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat, w związku 
z koniecznością uwzględnienia nowych cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. 

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 ust. 1a 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 ze zm.) – dalej „rozporządzenie taryfowe”, tj. w związku 
z istotną zmianą warunków wykonywania działalności gospodarczej przez 
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przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie dotyczącym grupy odbiorców A – wzrost 
kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.  

Ponadto w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanej w § 1 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2021 r., poz., 788), w toku postępowania 
administracyjnego, pismem z dnia 6 maja 2021 r., które wpłynęło do Urzędu Regulacji 
Energetyki dnia 7 maja 2021 r., Przedsiębiorstwo wniosło również o zmianę ww. taryfy 
dla ciepła w zakresie ceny ciepła, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
taryfowego w związku z jednorazowym doliczeniem rekompensaty z tytułu niepokrytych 
kosztów rozliczenia emisji dwutlenku węgla za 2020 r., obliczonej na podstawie § 45a 
ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1. 

W uzasadnieniu Przedsiębiorstwo przedstawiło kalkulację nowych, planowanych na rok 
obowiązywania taryfy dla ciepła cen i stawek opłat z uwzględnieniem zmiany kosztów 
zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz rekompensaty z tytułu niepokrytych 
kosztów rozliczenia emisji dwutlenku węgla za 2020 r.  

Na podstawie § 28 ust. 1a w związku z § 28 ust. 1 rozporządzenia taryfowego, 
w przypadku istotnej zmiany warunków lub zakresu wykonywania działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne, może nastąpić zmiana taryfy 
wprowadzonej do stosowania.  

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 44-46 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., ze zm.). 

Stosownie do 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, lub przez organ wyższego 
stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji 
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej, istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy 
okoliczności, postanowiono orzec 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. -
Kodeks postępowania cywilnego /Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 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 zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 

Kodeksu postępowania cywilnego).  
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Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 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 2020 r. poz. 755 
ze zm.). Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII 
Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie 
od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej poprzez 
ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 ustawy-
Kodeks postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (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- Kodeksu 
postępowania administracyjnego). 

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. 

 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 
DYREKTOR 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE 
/ - / 

ELŻBIETA REJMANOWSKA 
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ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA
zatwierdzonej decyzją Prezesa URE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. nr OSZ.4210.20.17.2020.167.XX.EŻ

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z zarejestrowana Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131910 gdae przechowywana jest dokumentacja spók« 
kapitał zakładowy spoHcć 126,̂ 00.000,00 i, wwvw4CXom.pl
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ZM IAN A TARYFY DLA C IEPŁA

SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI C IEPLNEJ SP. Z  0 .0 . W  SZCZECINIE

W taryfie dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 

16 grudnia 2020 r. nr OSZ.4210.20.17.2020.167.XX.EŹ, punkt „4.1. Ceny i  stawki opłat dotyczące 

Grupy taryfowej A" otrzymuje brzmienie:

4.1 Ceny i staw ki op łat dotyczące Grupy taryfow ej A

4.1.1 Ceny wytwarzania ciepła w CR Marlicza

Lp. Wyszczególnienie
Jednostka

Ceny

miary netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 

rata -  zł/MW/m-c

47180,96 

3 932,58

2. Cena depta zł/GJ 250,55

3. Cena nośnika depła zł/m3 16,13

4.1.2 Ceny wytwarzania ciepła CR Dąbska

Lp. wyszczególnienie
Jednostka

Ceny

miary netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 

rata -  zł/MW/m-c

198 123,83 

16 510,32

2. Cena ciepła zł/GJ 40,51

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 16,03

1
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4,1.3 Stawki opłat za usługi przesyłowe

Grupa taryfowa A. 1

Lp. Wyszczególnienie
Jednostka

Stawki opłat

miary netto

1. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowa
zł/MW/rok 

rata — zi/MW/m-c

31 562,52 

2 630,21

2.
Zmienna stawka opłaty za usługi 

przesyłowe
zł/GJ 15,22

Grupa taryfowa A. 2

Lp. Wyszczególnienie

—

Jednostka
miary

Stawki opłat

netto

1. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
zł/MW/rok 

rata -  zWMW/m-c

42 775,31 

3 564,61

2
Zmienna stawka opłaty za usługi 

przesyłowe
zł/GJ 17,77

Grupa taryfowa A. 3

i LP'

Wyszczególnienie
Jednostka Stawki opłat

miary
netto

1. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
zł/MW/rok 

rata -  zł/MW/m-c

42 240,18 

3 520,02

2
Zmienna stawka opłaty za usługi 

przesyłowe
zł/GJ 15,65)

2
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Grupa taryfowa A.4

Lp. Wyszczególnienie
Jednostka

miary

Stawki opłat

netto

1. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
zł/MW/rok 

rata -  zł/MW/m-c

42 775,31 

3 564,61

2.
Zmienna stawka opłaty za usługi 

przesyłowe
zł/GJ 17,15

Odbiorcy z grup A1, A2, A3, A4 będą rozliczani w następujący sposób:

cena za moc zamówioną stosowana będzie jako średnia cena mocy zamówionej wyliczana wg wzoru: 

(Cmi X 13,34%) + (Cma X 44,67%) + (Cm3 X 5,38%) + (Cm4 X 22,82%) + (Cms X 13,78%)
Crn= 100%

gdzie:

13,34% udział mocy zamówionej w EC Szczecin 

44,67% udział mocy zamówionej w EC Pomorzany 

5,38% udział mocy zamówionej w ZUO 

22,82% udział mocy zamówionej w CR Dąbska 

13,78% udział mocy zamówionej w CR Marficza 

Cmi cena zakupu 1 MW w EC Szczecin 

Cm2 cena zakupu 1 MW w EC Pomorzany 

Cm3 cena zakupu 1 MW w ZUO

Cm4 cena za zamówioną moc cieplną w CR Dąbska ujęta w pkt. 4.1.2 niniejszej taryfy dla 

ciepła

Oms cena za zamówioną moc cieplną w CR Marlicza ujęta w pkt. 4.1.1 niniejszej taryfy dla 

ciepła

Cena ciepła stosowana będzie jako średnia cena ciepła zakupionego wyliczana wg wzoru:

-  (Cci x 9,84%) + (Cc2 x 37,05%) 4- (Cc3 X 14,04%) 4- (Cc* X 38,85%) + (Ces x 0,23%) 
C c=  100%

3
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gdzie:

9,84% udział ilości ciepła zakupionego w EC Szczecin 

37,05% udział ilości ciepła zakupionego w EC Pomorzany 

14,04% udział ilości ciepła zakupionego w ZUO 

38,85% udział ilości ciepła zakupionego w CR Dąbska 

0,23% udział ilości ciepła zakupionego w CR Mariieza 

Cci cena zakupu ciepła w  EG Szczecin 

Cc2 cena zakupu ciepła w EC Pomorzany 

Cc3 cena zakupu ciepła w  ZUO

Cc* cena ciepła wytworzonego w  CR Dąbska ujęta w pkt. 4.1.2 niniejszej taryfy dfa ciepła 

Ces cena ciepła wytworzonego w CR Mariieza ujęta w pkt. 4.1.1 niniejszej taryfy dla ciepła

Cena nośnika ciepła stosowana będzie jako średnia cena nośnika ciepła zakupionego wyiiczana wg 

wzoru:

(Cni X 1,20%) + {Cn2 X 1,08%) + (C„3 X 0,00%) + (C u  X 0,13%) +
~ ____________ (CnB x  28,28%) + ICnfl X 68,80%)_________ ___________

-  "  100%

gdzie:

1,20% udział ilości nośnika ciepła zakupionego w EC Szczecin 

1,08% udział iiości nośnika ciepła zakupionego w EC Pomorzany 

0,00% udział iiości nośnika Giepła zakupionego w EC Pomorzany z upustem 

0,13% udział iiości nośnika ciepła zakupionego w ZUO 

29,29% udział iiości nośnika ciepła wytworzonego w CR Dąbska 

@8,30% udział ilości nośnika ciepła wytworzonego w CR Mariieza 

Cni cena zakupu 1 tony (m3) nośnika ciepła w EC Szczecin

C;i2 cena zakupu 1 tony (m3) nośnika ciepła w EC Pomorzany

Cna cena zakupu 1 tony (m3) nośnika ciepła w EC Pomorzany z upustem

Cn4 cena zakupu 1 tony (m3) nośnika ciepła w ZUO

4
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Cn5 cena nośnika ciepła 1 tony (m3) wytworzonego w CR Dąbska ujęta w pkt. 4.1.2 

niniejszej taryfy dla ciepła

Cns cena nośnika ciepła 1 tony (m3) wytworzonego w CR Marlicza ujęta w  pkt. 4.1.1 

niniejszej taryfy dla ciepła

Pozostałe zapisy zawarte w taryfie dla ciepła nie ulegają zmianie.

/

Pełnomocnik

5
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