
Warszawa, dnia  1 września 2020 r. 

INFORMACJA 
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z 1 września 2020 r. 
Nr DRE.WRC.4210.7.2.2020.1262.XVII.RWY 

W dniu 30 kwietnia 2020 r. na wniosek PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 
sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa dla: Oddziału Wybrzeże w 
Gdańsku, Oddziału nr 1 w Krakowie, Oddziału Elektrociepłownia w Kielcach, Oddziału 
Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, Oddziału Elektrociepłownia w Rzeszowie oraz 
Oddziału Elektrociepłownia w Zgierzu, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, posiadające 
koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.  

Pismem z 11 maja 2020 r. Przedsiębiorstwo wniosło o umorzenie postępowania w tym 
zakresie i jednocześnie złożyło nowy wniosek o zatwierdzenie taryfy dla ciepła, opracowany 
na podstawie 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), obejmujący działalność koncesjonowaną polegającą na 
dostarczaniu ciepła do odbiorców, prowadzoną w szczególności przez ww. Oddziały 
Przedsiębiorstwa – taryfa dla ciepła w tym zakresie została zatwierdzona decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.10.6.2020.1262.XVI.RWy z 29 czerwca 
2020 r. i opublikowana 30 czerwca 2020 r. w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 164 
(507) oraz (zgodnie z pismem Przedsiębiorstwa z 27 sierpnia 2020 r.) wprowadzona do
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej
opublikowania.
Zatem, postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa
wszczęte 30 kwietnia 2020 r. stało się bezprzedmiotowe i w związku z tym, że spełnione zostały
przesłanki przewidziane w art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), decyzją z 1 września 2020 r.
Nr DRE.WRC.4210.7.2.2020.1262.XVII.RWY postępowanie umorzono.
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