
 
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Wrocław, dnia 10 czerwca 2021 r.  

OWR.4210.22.2021.200.XVIII.DB 

 

DECYZJA  

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

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego 

Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Świdnicy 

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 

zawartego w piśmie z dnia 20 maja 2021 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 czerwca 2021 r.,  
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, 

postanawiam 

zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę 
taryfy dla ciepła.  

UZASADNIENIE 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2021 r.,  
Nr OWR.4210.46.2020.200.XVIII.DB została zatwierdza taryfa dla ciepła ustalona przez 
Przedsiębiorstwo na okres jednego roku od dnia wprowadzenia do stosowania. Taryfa została 
wprowadzona do stosowania 1 marca 2021 r. 

Na wniosek z dnia 20 maja 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat 
za ciepło, w związku z koniecznością uwzględnienia nowych cen zakupu uprawnień do emisji 
CO2.  

Wniosek został złożony zgodnie z aktualnym brzmieniem 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.). 

Podstawą do uwzględnienia wniosku Przedsiębiorstwa jest w szczególności wprowadzony 
rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  
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z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2021 r. poz. 788) przepis § 28 ust. 1a stanowiący, że: 
„Zmiana wprowadzonej do stosowania taryfy dla ciepła uwzględniającej źródła ciepła biorące 
udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (…) może nastąpić  
w przypadku istotnej zmiany cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przy czym analizy 
i oceny skutków ekonomicznych tej zmiany dokonuje się wyłącznie w zakresie zmiany cen zakupu 
uprawnień do emisji (…)”.  

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi  
w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi 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. 

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej  
w trybie art. 155 Kpa, a zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy 
szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes Strony - postanowiłem orzec, jak  
w rozstrzygnięciu. 

 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa URE, 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 ustawy - Kodeks 

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.). 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. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo  

o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, 

stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 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 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do 
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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 w „Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”. 

 

 

                Z upoważnienia Prezesa 
                 Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor 
Południowo-Zachodniego 

Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą we Wrocławiu 
/-/ 

Monika Gawlik 
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MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŚWIDNICY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejsza zmiana taryfy stanowi 
załącznik do decyzji Prezesa URE 
z dnia . 2021 r. ,
Nr. ■ Oi l

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

POŁUD  
ODD, 

URZĘDU 
z s

JYRLKTr;. 
.WO-ZACHUI U '

!I TERENOWEGO  
ACJI ENERGETYK; 
e Wrocławiu

i Gawlik

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

Rafał Bronowicki

Świdnica, czerwiec 2021 r.
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W taryfie dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 11 lutego 2021 r. 
Nr OWR.4210.46.2020.200.XVIII.DB, wprowadzonej do stosowania dnia 1 marca 2021 r., wprowadza się 
następujące zmiany:

Rozdział 4 Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, punkt 4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło otrzymuje 
brzmienie:

Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat
Grupa Za Grupa Zaw

Cena za zamówioną moc 
cieplną

zł/MW/rok 117 028,26
rata miesięczna 9 752,36

Cena ciepła zł/GJ 37,85
Cena nośnika ciepła zł/m3 15,89
Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe

zł/MW/rok 31 740,01 38 374,99
rata miesięczna 2 645,00 3 197,92

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe zł/GJ 12,21 16,11

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towaru i usług VAT. Podatek VAT nalicza się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie.

P O Ł U D N ią  
ODDZIAJ 

URZĘDU REG' 
z siedzib

C i '  T ̂ T ł  
ZACHODNIEGO  

CENOWEGO 
.11 ENERGETYKI 
Wrocławiu

Moni! Gawlik
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