
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r. 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

dr inż. Rafał Gawin 

    DRE.WRC.4210.17.2022.142.XXIIzm2.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 12 kwietnia 2022 r. (pismo z 12 kwietnia 2022 r., znak: GD/337/2022/684) 

i skorygowanego pismem z 26 kwietnia 2022 r.  (znak: MZT/113/791/2022) oraz uzupełnionego 

pismem z 28 kwietnia 2022 r. (znak: MZT/7/2022), 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, zmienionej decyzją z 17 grudnia 2022 r, 

nr DRE.WRC.4210.40.2021.142.XXIIzm.ESz.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, zmienioną decyzją z 17 grudnia 2022 r, nr DRE.WRC.4210.40.2021.142.XXIIzm.ESz.RWy. 

W dniu 12 kwietnia 2022 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę taryfy dla ciepła w związku 

z zaistnieniem okoliczności wskazanych w § 28 ust. 1a oraz 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”. 

Zgodnie z § 28 ust. 1a rozporządzenia taryfowego, zmiana wprowadzonej do stosowania taryfy dla 

ciepła uwzględniającej źródła ciepła biorące udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych, dla której ceny i stawki opłat ustala się na podstawie § 11 i § 12, może nastąpić 

w przypadku istotnej zmiany cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przy czym analizy 
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i oceny skutków ekonomicznych tej zmiany dokonuje się wyłącznie w zakresie zmiany cen zakupu 

uprawnień do emisji. Zmiana następuje w trybie określonym w art. 47 ustawy – w związku z tym 

Przedsiębiorstwo wniosło o zmianę taryfy dla ciepła w zakresie cen z Ciepłowni Kawęczyn 

i Ciepłowni Wola, dla których ceny ustalane są na podstawie § 11 i §12 rozporządzenia taryfowego, 

w związku ze zmianą kosztów zakupu uprawnień do emisji  dwutlenku węgla w porównaniu z tymi 

kosztami uwzględnionymi w taryfie, 

W myśl § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, przedsiębiorstwo energetyczne w odniesieniu do 

jednostek kogeneracji, do których jest stosowany uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat 

w taryfie dla ciepła, o którym mowa w § 13 ust. 1, może wystąpić o zmianę taryfy przed upływem 

okresu, o którym mowa w § 13 ust. 10, jeżeli w trakcie tego okresu zostaną ogłoszone średnie ceny 

sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy, lub zostanie zmieniony 

wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 47 ust. 2f ustawy, dotyczący paliwa stosowanego w 

jednostce kogeneracji, lub nastąpi zmiana posiadanej koncesji wynikająca z istotnej zmiany zakresu 

wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności zmiany wykorzystywanego paliwa. 

W dniu 31 marca 2022 r. zostały ogłoszone przez Prezesa URE: średnie ceny sprzedaży ciepła, 

o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy – Prawo energetyczne (informacja nr 17/2022) 

oraz wskaźniki referencyjne, o których mowa w art. 47 ust. 2f ustawy – Prawo energetyczne, dla 

poszczególnych rodzajów paliw (informacja nr 16/2022). W związku z tym, Przedsiębiorstwo 

wniosło o zmianę taryfy dla ciepła w odniesieniu do cen z jednostek wytwórczych, do których jest 

stosowany uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła, o którym mowa w 

§ 13 ust. 1 rozporządzenia taryfowego, tj. w odniesieniu do cen z Elektrociepłowni Siekierki, 

Elektrociepłowni Żerań oraz Elektrociepłowni Pruszków, 

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

Elektrociepłowni Żerań oraz Elektrociepłowni Pruszków w zmianie taryfy Przedsiębiorstwa, zostały 

ustalone z uwzględnieniem art. 47 ust. 2f ustawy – Prawo energetyczne oraz w oparciu o § 13 

rozporządzenia taryfowego. 

Ceny ciepła i ceny za zamówioną moc cieplną z Ciepłowni Kawęczyn i Ciepłowni Wola w zmianie 

taryfy zostały ustalone na podstawie § 11 i §12 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 
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(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 

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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Zmiana taryfy dla ciepła

Warszawa, 2022
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W taryfie dla ciepła PGNiG TERM IKA SA zatwierdzonej decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 2021 r.
nr: DRE.W RC.4210.26.4.2021.142.XXII.ARy.RW y, zmienionej decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2021 r.
nr: DRE.W RC.4210.40.2021.142.XXIIzm .ESz.RW y, 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 110 364,60 9 197,05 54,79 X X

WW 54 407,76 4 533,98 111,72 X X

SW 42 334,20 3 527,85 39,04 12,80 X

SP 67 208,88 5 600,74 44,14 X 8,99

ŻW 50 001,84 4 166,82 66,69 12,80 X

ŻP 95 469,84 7 955,82 21,60 X 9,08

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

JKW i 2 920,44 243,37 1,10

dr,ni *■'/«/G**-/,,

ner4?eryki 
‘ c w 7

!— "0WNll< 
loryf i Koncesji

Krzyŝ ófWsriiewskr ̂
2
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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

JKW 2 13 361,28 1 113,44 3,98

MPWZ 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.”;

• punkt 3 .B .2 ., otrzymuje następujące brzmienie:
„3.B.2. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup 
odbiorców.

a) wytwarzanie ciepła

Grupa
Odbiorc

ów

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

PrWi 55 213,08 4 601,09 42,87 6,25 X
PrW2 55 213,08 4 601,09 42,87 6,25 X
PrW3 55 213,08 4 601,09 42,87 6,25 X
PrW 55 213,08 4 601,09 42,87 6,25 X

P R E Z E S
l !izętlu Regulacji Energetyki

Wydział Taryf i Koncesji 

Kr7v

3
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b) przesyłanie i dystrybucja ciepła

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

PrW, 31 262,52 2 605,21 10,04
PrW2 33 717,36 2 809,78 10,00
PrW3 47 613,60 3 967,80 12,20

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

CUv»
dr l,li Rrtfat Gawin 1
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