
 
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

OSZ.4210.12.6.2021.1286.XXII.JC.APo1 
 

 
Szczecin, dnia 10 sierpnia 2021 r. 

 

DECYZJA 

 
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30  

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zmianami) 
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – tekst jednolity), 

 

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” Spółka Akcyjna 

 z siedzibą w Zielonej Górze 

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem" 

 

zawartego w pis mie z dnia 19 maja 2021 r., kto re wpłynęło do Po łnocno - Zachodniego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 21 maja 2021 r., 
uzupełnionego pismem z dnia 9 lipca 2021 r. (data wpływu 13 lipca 2021 r.) w sprawie 
zatwierdzenia XXII taryfy dla ciepła, 

postanawiam: 

zatwierdzic  taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą ̨załącznik do niniejszej 
decyzji, na okres jednego roku od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 

 

UZASADNIENIE 
 
Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 21 maja 2021 r. zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, 
posiadające koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłoz ona 
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna  
z zasadami i przepisami, o kto rych jest mowa w art 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 
materiału dowodowego ustalono, z e Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
okres lonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra 
Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczego łowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczen  z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zmianami). 

Ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo 
energetyczne przy zastosowaniu uproszczonego sposobu kalkulacji cen ciepła, o kto rych mowa  
w  § 13 rozporządzenia taryfowego oraz z uwzględnieniem zapiso w § 47 ust 1. Natomiast stawki 
opłat za usługi przesyłowe skalkulowane zostały przez przedsiębiorstwo energetyczne na 
podstawie uzasadnionych koszto w prowadzenia działalnos ci gospodarczej, zaplanowanych dla 
pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych koszto w została dokonana, zgodnie z  § 12 ust. 2 
rozporządzenia taryfowego, na podstawie poro wnania uzasadnionych jednostkowych koszto w 
planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami 
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wynikającymi z koszto w poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok 
stosowania taryfy. 

Ustalony okres obowiązywania taryfy dla ciepła odpowiada okresowi stosowania taryfy 
wskazanemu w § 13 ust. 10 rozporządzenia taryfowego. 

Mając na uwadze powyz sze okolicznos ci, postanawiam orzec, jak w rozstrzygnięciu. 

 

POUCZENIE  

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumento w, za moim pos rednictwem, w terminie dwutygodniowym 
od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z 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 zmianami/).  

2. Odwołanie nalez y przesłac  na adres: Po łnocno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji 
Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Z ubro w 3, 71-617 Szczecin. 

Odwołanie od decyzji powinno czynic  zados c  wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierac  oznaczenie zaskarz onej decyzji, okres lenie wartos ci przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzuto w, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodo w, a takz e zawierac  
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całos ci lub częs ci (art. 47949 ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE 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 zmianami). Strona moz e ubiegac  się o zwolnienie od 
koszto w sądowych stosownie do przepiso w art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepiso w 
art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moz e zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, kto ry wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – 
Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej os wiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego). 

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, poniewaz  jest 
zgodna z z ądaniem (art. 130 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 

6. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa 
wraz z niniejszą decyzją, zostaną skierowane do ogłoszenia w Biuletynie Branz owym Urzędu 
Regulacji Energetyki – Ciepło. 

7. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę 
do stosowania nie wczes niej niz  po upływie 14 dni i nie po z niej niz  do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania. 

 
Z upowaz nienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
 

DYREKTOR 
PO ŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE 

/ - / 

ELŻBIETA REJMANOWSKA 
 
Otrzymują: 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. 

ul. Zjednoczenia 103 

65-120 Zielona Góra 

1. a/a 
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