
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 17 lutego 2021 r., nr OKA.4210.62.2020.AZa 

Decyzją z dnia 17 lutego 2021 r., nr OKA.4210.62.2020.AZa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: 

TAMEH POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 

UZASADNIENIE 

Zmianie decyzji z dnia z dnia 13 maja 2020 r., Nr OKA.4210.7.2020.AZa, zatwierdzającej taryfę dla 

ciepła ustaloną przez ww. przedsiębiorstwo energetyczne, w zakresie zmiany tej taryfy 

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 § 47 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.), zgodnie z którym 

„W przypadku źródeł, o których mowa w § 13 ust. 1, które w 2018 r. brały udział w systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz które zostały oddane do użytku nie później niż 

w dniu 31 grudnia 2017 r., w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

podstawie wniosku złożonego w okresie jednego roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia, do 

ceny ciepła, o której mowa w § 13 ust. 1 i 6, jednorazowo dolicza się: (...) – z tytułu pokrycia kosztów 

zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w roku 2018, które nie zostały uwzględnione 

w cenie referencyjnej, o której mowa w § 13 ust. 2 i 3”. 

Po dokonaniu analizy, w tym przepisów przejściowych, w szczególności § 46 i § 48 ww. 

rozporządzenia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uznał, że zastosowanie § 47 ust. 1 tego 

rozporządzenia może nastąpić wyłącznie na podstawie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła 

złożonego w okresie jednego roku od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.  

   Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
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