
Warszawa, dnia 17 grudnia 2021 r. 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

dr inż. Rafał Gawin 

    DRE.WRC.4210.40.2021.142.XXIIzm.ESz.RWy 

D E C Y Z J A 

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 art. 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 

PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie, 

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,  

złożonego 23 listopada 2021 r. (pismo z 19 listopada 2021 r., znak: GD/1046/2021/2046) 

i skorygowanego pismem z dnia 16 grudnia 2021 r. (znak: MZT/22/2021), w sprawie zatwierdzenia 

zmiany taryfy dla ciepła,  

postanawiam 

zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę  

taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 

2021 r., Nr DRE.WRC.4210.26.4.2021.142.XXII.ARy.RWy. 

U Z A S A D N I E N I E 

Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) z dnia 9 września 2021  r., 

Nr DRE.WRC.4210.26.4.2021.142.XXII.ARy.RWy, na okres 1 roku od dnia jej wprowadzenia do 

stosowania. 

W dniu 23 listopada 2021 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę taryfy dla ciepła w związku 

z zaistnieniem okoliczności wskazanych w § 28 ust. 3 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.) – dalej „rozporządzenie taryfowe”, 

tj. …w przypadku zmiany posiadanej koncesji wynikającej z istotnej zmiany zakresu wykonywania 

działalności objętej koncesją, w szczególności zmiany paliwa wykorzystywanego w danym źródle.  
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W związku z przekazaniem do eksploatacji w Elektrociepłowni Żerań  bloku gazowo – parowego 

o mocy elektrycznej zainstalowanej 534,2 MW oraz mocy cieplnej 326 MW oraz dwóch kotłów 

wodnych opalanych gazem ziemnym - łącznie w Elektrociepłowni Żerań są zainstalowane 3 kotły 

wodne opalane gazem ziemnym o łącznej mocy cieplnej 390 MW, i uzyskaniem przez 

Przedsiębiorstwo stosownych zmian koncesji na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, a więc 

również zmianą paliwa wykorzystywanego w tym źródle, zaistniała konieczność zmiany taryfy dla 

ciepła Przedsiębiorstwa. 

Ceny z ciepła, ceny za zamówioną moc cieplną i ceny nośnika ciepła z Elektrociepłowni Żerań 

w zmianie taryfy Przedsiębiorstwa, zostały ustalone z uwzględnieniem art. 47 ust. 2f ustawy – Prawo 

energetyczne oraz w oparciu o § 13 rozporządzenia taryfowego. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 

ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego. 

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej, istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy 

okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji. 

 

P O U C Z E N I E 

 

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

Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni 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 2021 r., poz. 1805)). 

Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 

Warszawa. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, 

przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek 

o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego). 

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 2021 r., poz. 1257). 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 Tytułu IV –Zwolnienie od 

kosztów sądowych 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 
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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 

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.  

 

       Prezes 

         Urzędu Regulacji Energetyki 

       /-/ 

        Rafał Gawin 
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< ś  PGNiG I TERMIKA

PGNiG TERMIKA SA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
ZAŁĄCZNIK

DO DECYZJI PREZESA URT 

z dnia

nr B R Ł . yOa C  QjDO.A. A 42..

Zmiana taryfy dla ciepła

Warszawa, 2021

Urzi
PREZJ

acji Energetyki
C l  łv

dr uiż. Rafał GawinV?m f
PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
KRS 0000025667, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5250000630, REGON 010381709, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 1 740 324 950 zł
termika.pgnig.pl

KIEROWNIK
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W  taryfie dla ciepła PGNiG TERMIKA SA zatwierdzonej decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 2021 r. 
nr: DRE.WRC.4210.26.4.2021.142.XXII.ARy.RWy wprowadza się następujące 
zmiany:

• punkt 3.A.2., otrzymuje następujące brzmienie:
„3.A.2. Rodzaje i wysokość cen dla poszczególnych grup odbiorców.

Grupa
Odbiór

ców

Ceny:
za zamówioną moc 

cieplną
Ciepła

nośnika ciepła

roczna
rata

miesięczna

woda
uzupełniają

ca
kondensat

zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ zł/m3 zł/t

KW 111 567,96 9 297,33 44,08 X X

WW 54 603,36 4 550,28 102,57 X X

SW 39 981,60 3 331,80 36,94 12,10 X

SP 63 585,60 5 298,80 41,76 X 8,51

ŻW 47 282,64 3 940,22 54,25 12,10 X

ŻP 90 252,36 7 521,03 20,42 X 8,58

OKW
Wg pkt. 
3.A.2.1.

Wg pkt. 
3.A.2.1.

Wg pkt. 
3.A.2.1.

Wg pkt. 
3.A.2.1.

Wg pkt. 
3.A.2.1.

Grupa
Odbiorców

Stawki opłat za usługi przesyłowe

roczna stawka 
opłaty stałej

rata miesięczna 
stawki opłaty stałej

stawka
opłaty zmiennej

zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ

a w 2 8 550,00 712,50 4,64

ChWi 15 237,48 1 269,79 5,12

ChW2 26 507,04 2 208,92 8,89

JKWi 2 920,44 243,37 1,10

jk w 2 13 361,28 1 113,44 3,98

2

PREZES
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Grupa
Odbiorców

Stawki opłat za usługi przesyłowe

roczna stawka 
opłaty stałej

rata miesięczna 
stawki opłaty stałej

stawka
opłaty zmiennej

zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ

m p w 2 32 472,72 2 706,06 12,36

m a w 2 9 517,20 793,10 3,85

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

^ UR ? EZES
FIC; - f

d r inż. R a f a e l J MU
3
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