
 

 
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

OSZ.4210.44.5.2021.2022.244.XXII.RN  

 
Szczecin, dnia 14 stycznia 2022 r. 

 

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, art. 45 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 

Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplna Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie 

zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem " 
 

zawartego we wniosku z dnia 21 grudnia 2021 r., który wpłynął do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 
21 grudnia 2021 r., uzupełnionego pismami, które wpłynęły do Urzędu w dniu 12 stycznia 2021 r. 
i 13 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany XXII taryfy dla ciepła, 

postanawiam: 

zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2021 r.  
Nr OSZ.4210.19.14.2021.244.XXII.RN i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę  
XXII taryfy dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. 

 

UZASADNIENIE  
 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE") z dnia 14 września 2021r. 
Nr OSZ.4210.19.14.2021.244.XXII.RN, zatwierdzono XXII taryfę dla ciepła ustaloną przez 
Przedsiębiorstwo, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia do stosowania. Powyższa taryfa została 
opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 311 (1041) z dnia  
14 września 2021 r. i wprowadzona do stosowania od dnia 1 października 2021 r. 

W dniu 21 grudnia 2021 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie w/s  
zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat,  
z powodu zmniejszenia ilości zakupu ciepła ze źródła zewnętrznego oraz związanego z tym wzrostu 
kosztów miału węgla kamiennego, wzrostu ceny zakupu uprawnień do emisji CO2, wzrostu kosztów 
energii elektrycznej oraz wzrostu stawki opłaty wynikającej z ustawy o efektywności energetycznej. 
Jednocześnie Przedsiębiorstwo przedłożyło odpowiednią dokumentację potwierdzającą przywoływane 
wzrosty ponoszonych kosztów, uzasadniające wnioskowaną zmianę. 

Zmiany ww. kosztów stanowią istotną zmianę warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo 
działalności gospodarczej, o której mowa w § 28 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 zmianami, dalej „rozporządzenie taryfowe”), która 
umożliwia zmianę taryfy wprowadzonej do stosowania. po dokonaniu stosownej analizy i oceny skutków 
ekonomicznych tych zmian. Zmiana kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 stanowi także odrębną  
przesłankę do zmiany taryfy, wskazaną w § 28 ust. 1a rozporządzenia taryfowego.  

 

Jednocześnie, stosownie do art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na 
mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona 
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przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy 
szczegółowe 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. 

Zaistniały zatem wszystkie przesłanki, określone w przywołanych wyżej przepisach, umożliwiające 
zatwierdzenie przedłożonej przez Przedsiębiorstwo zmiany taryfy. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec jak w rozstrzygnięciu. 

 

POUCZENIE  

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, 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 2021 r., poz. 1805 
ze zmianami/). Odwołanie należy przesłać na adres: Północno-Zachodni Oddział Terenowy 
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin. 

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 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 2021 r. poz. 2257 ze zmianami/). Strona może ubiegać się o zwolnienie od 
kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a  
§ 1 Kodeksu 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 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana 
taryfy wraz z niniejszą decyzją zostaną skierowane 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. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 
DYREKTOR 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE 
/ _ / 

Elżbieta Rejmanowska 
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ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 
SPÓŁKA Z O.O.

W STARGARDZIE

CIEPLNEJ
NINIEJSZA TARYFA STANOWI 

ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE 

« t o *

Z  upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

D Y R E K T O R
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regufijfcji Energetyki 
z Siedzi^y^cycinie

Elżbieta Rejmanowska

STARGARD-2 0 2 2  R.

081ĘBIOR8TWO EmmElYKl CIEPLNEJ 
Sp, z o.o.

5-110 Stargard, ul. Nasienna 6 
91 578 84 00, fax: 91 578 84 52 
\lr 0000117585 SR XIII Wydział Gosp. w Szczecinie 

NIP 854-00-11-767 
:apitał Zakładowy 36 442 800 zł

WICEPREZES 2$IZĄDV 
ds. ekonpgtftznych

■siatu Łysońmgr P/

WICEPREZES
ds. techniczno*

;ą d u
Stacyjnych

fadeusz Franas
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W taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6, stanowiącej załącznik do Decyzji Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki Nr OSZ.4210.19.14.2021.244.XXII.RN z dnia 14 września 2021 r. 
wprowadza się następujące zmiany w części „IV Rodzaje oraz wysokość cen 
i stawek opłat", ceny i stawki opłat dla grup taryfowych B 1, B 2/1, B 2/2, B 3 otrzymują 
brzmienie:

1. Grupa taryfowa B 1

L.p. W yszczególnienie Jedn. miary Ceny i stawki opłat 
netto

1. Cena za zamówiona moc cieplną zł/MW/rok 113 025,87
rata-zł/MW/m-c 9 418,82

2. Cena ciepła zł/GJ 47,12
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 51,57
4. Stawka opłaty stałej za usługi zł/MW/rok 27 670,73

przesyłowe rata- zł/MW/m-c 2 305,89
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 

przesyłowe zł/GJ 16,64

2. Grupa taryfowa B 2/1

L.p. W yszczególnienie Jedn. miary Ceny i stawki opłat 
netto

1. Cena za zamówiona moc cieplną zł/MW/rok
rata-zł/MW/m-c

113 025,87 
9 418,82

2. Cena ciepła zł/GJ 47,12
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 51,57
4. Stawka opłaty stałej za usługi zł/MW/rok 49 047,18

przesyłowe rata- zł/MW/m-c 4 087,27
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 

przesyłowe zł/GJ 22,87

3. Grupa taryfowa B 2/2

L.p. W yszczególnienie Jedn. miary Ceny i stawki opłat 
netto

1. Cena za zamówiona moc cieplną zł/MW/rok 113 025,87
rata-zł/MW/m-c 9 418,82

2. Cena ciepła zł/GJ 47,12
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 51,57
4. Stawka opłaty stałej za usługi zł/MW/rok 40 309,51

przesyłowe rata- zł/MW/m-c 3 359,13
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 

przesyłowe ^ zł/GJ y ?  16,60
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 

Sp. z o.o.
73-110 Stargard, ul. Nasienna 6 

tel. 91 578 t'.r 00, fax: 91 57£ 84 52 
KRS Nr 0000117585 SR XIII Wydział Gosp. w Szczecinie 

NIP 354-00-11-767 
Kapitał ZaKiaciotw 36 442 800 zl
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4. Grupa taryfowa B 3

L , | W yszczególnienie Jedn. miary Ceny i stawki opłat 
netto

1. Cena za zamówiona moc cieplną zł/MW/rok 113 025,87
rata-zł/MW/m-c 9 418,82

2. Cena ciepła zł/GJ 47,12
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 51,57
4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 57 736,33

rata- zł/MW/m-c 4 811,36
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 

przesyłowe zł/GJ 28,05

Pozostała część taryfy dla ciepła pozostaje bez zmian.

.-kZEDSiEBiCRSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Sp. z o.o.

7 3 - 1 1 0  S t a r g a r d ,  u l . N a s ie n n a  6 
t e l .  91 5 7 8  8 4  0 0 ,  f a x :  91 5 7 S  8 4  5 2  
KRS Nr 0000117585 SR XIII Wydział Gosp. w Szczelinie 

NIP 854-00-11-767 
K a p i t a ł  Z a k ła d o w y  3 6  4 4 2  8 0 0  z ł
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