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Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 18 czerwca 2020 r., nr OKA.4210.15.2020.JAd

Decyzją z dnia 18 czerwca 2020 r., nr OKA.4210.15.2020.JAd, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
(dalej: „Prezes URE”) odmówił:
I. zatwierdzenia

taryfy

dla

ciepła

ustalonej

przez

przedsiębiorstwo

energetyczne:

Elektrociepłownia Będzin sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie (dalej: „Przedsiębiorstwo”),
II. zmiany decyzji z dnia 26 sierpnia 2019 r., Nr OKA.4210.40.2019.JAd, zatwierdzającej taryfę dla
ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, w zakresie skrócenia okresu obowiązywania tej taryfy.
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji Prezes URE ustalił, że Przedsiębiorstwo opracowało
taryfę niezgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz z przepisami Ministra Energii
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988) zwanego dalej
„rozporządzeniem taryfowym”, wydanego na podstawie art. 46 ustawy, a w szczególności z § 3
pkt 1 tego rozporządzenia.
Zmianie decyzji z dnia 26 sierpnia 2019 r., Nr OKA.4210.40.2019.JAd, zatwierdzającej taryfę dla
ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, w zakresie skrócenia okresu obowiązywania tej taryfy,
jak wskazał Prezes URE, sprzeciwiają się przepisy szczególne, o których mowa w art. 155 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze
zm.). W tej konkretnej sprawie przepisem szczególnym jest § 13 ust. 10 rozporządzenia
taryfowego, zgodnie z którym „Okres stosowania taryfy dla ciepła, w której zastosowano
uproszczony sposób, o którym mowa w ust. 1, wynosi rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania”.
Zatem taryfa dla ciepła zatwierdzona ww. decyzją, ustalona przez Przedsiębiorstwo przy
zastosowaniu uproszczonego sposobu kalkulacji cen, o którym mowa § 13 rozporządzenia
taryfowego, obowiązuje przez okres jednego roku od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania, tj.
od dnia 12 września 2019 r. do dnia 12 września 2020 r.
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