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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Wrocław, dnia 28 kwietnia 2022 r.
OWR.4210.15.2022.11.XIV.MK
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. 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, z późn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:
Veolia Zachód Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”,
zawartego w piśmie z dnia 14 marca 2022 r.,
uzupełnionego pismami z dnia 24 marca, 4, 22 i 28 kwietnia 2022 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

17 stycznia 2022 r.

nr OWR.4210.42.2021.11.XIV.MK została zatwierdzona taryfa dla ciepła ustalona przez
Przedsiębiorstwo na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. Taryfa
została wprowadzona do stosowania w dniu 1 lutego 2022 r.
Decyzją z dnia 4 marca 2022 r. nr OWR.4210.6.2022.11.XIV.MK Prezes URE zatwierdził
zmianę ww. taryfy. Zmiana została wprowadzona do stosowania 22 marca 2022 r.
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Na wniosek z dnia 14 marca 2022 r. uzupełniony pismem z dnia 24 marca 2022 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 wzrostu kosztów paliwa gazowego, kosztów zakupu oleju opałowego oraz
kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2.
Następnie pismem z dnia 4 kwietnia 2022 r. ponownie uzupełniono wniosek w związku
z opublikowaniem przez Prezesa URE średnich ceny sprzedaży ciepła oraz wskaźnika
referencyjnego, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c i art. 47 ust. 2f i 2g ustawy – Prawo
energetyczne.
Zgodnie § 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, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym,
w przypadku istotnej zmiany warunków lub zakresu wykonywania działalności gospodarczej
przez przedsiębiorstwo energetyczne, w odniesieniu do działalności w zakresie wytwarzania
ciepła w źródłach innych niż określone w § 13 ust. 1 lub działalności w zakresie przesyłania
i dystrybucji ciepła, może nastąpić zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania. Zmiana
ta następuje w trybie określonym w art. 47 ustawy Prawo energetyczne lub przez zawarcie
umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tej zmiany.
Jak wykazało Przedsiębiorstwo nastąpiła istotna zmiana warunków wykonywania
działalności gospodarczej wynikająca ze wzrostu kosztów paliwa gazowego oraz kosztów
zakupu oleju opałowego.
Natomiast § 28 ust. 1a rozporządzenia taryfowego stanowi, 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 (…)”. Mając na uwadze powyższy przepis Przedsiębiorstwo uwzględniło w taryfie wyższe
koszty zakupu uprawnień do emisji CO2.
Zgodnie z § 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 ogłoszone zostaną średnie ceny sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18
lit. c ustawy – Prawo energetyczne lub zostanie zmieniony wskaźnik referencyjny, o którym
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mowa w art. 47 ust. 2f ustawy, dotyczący paliwa stosowanego w jednostce kogeneracji.
W związku z opublikowaniem Informacji Prezesa URE nr 17/2021 z dnia
31 marca 2022 r. w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach
wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracyjnymi w roku 2021 oraz Informacji Prezesa
URE nr 16/2021 z dnia 31 marca 2022 r. w której ogłoszono nowy wskaźnik referencyjny dla
paliw gazowych stosowanych w jednostce kogeneracji Przedsiębiorstwa zmiana w tym zakresie
jest zasadna.
Zmiany cen i stawek opłat za ciepło znalazły odzwierciedlenie w stawkach opłat za
przesyłanie i dystrybucję ciepła, poprzez uwzględnienie wyższych kosztów traconego ciepła.
We wniosku w sprawie zmiany taryfy, Przedsiębiorstwo wskazało, że powyższe
okoliczności uzasadniają konieczność zmiany wprowadzonej do stosowania taryfy dla ciepła
i zachowany został termin określony § 45f rozporządzenia taryfowego.
Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155
k.p.a., 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 k.p.a., a zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy
szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes strony orzeczono 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 14 dni 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. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz.
1805 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 o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57,
50-032 Wrocław.
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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. 2257 ze zm.), strona może ubiegać się
o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 100 i następnych ustawy
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie
do przepisów art. 117 Kodeksu 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, taryfa zostanie skierowana
do ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty
jej opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

/-/
Sławomir Siejko
Radca
w Południowo-Zachodnim
Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
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Yeolia Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu

Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa UREt
z dnia
2022 r.
Nr O WR. 4210.15.2022.11.XIV MK

z upoważnienia Prezesa URE
^ RF6 U'.A£J l £NERG E T X l
o w a - ^ c o w o S m retfNowr
dzibąWe Wrocławiu
r |^o c a
Sławomir Slejko

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

Signed by /
Podpisano przez:
Jan Mielcarek

W ro cła w , 2022 r.
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W taryfie dla ciepła Veolia Zachód Sp. z o.o., stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2022 r. nr O W R.4210.42.2021.11 ,XIV.MK wprowadzonej do
stosowania I lutego 2022 r., zmienionej decyzją z dnia 4 marca 2022 r. nr
O W R.4210.6.2022.11 .XIV.MK, wprowadzonej do stosowania 22 marca 2022 r. zmianie ulegają zapisy
w części IV „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” taryfy:
„CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
w punkcie 1) Grupy taryfowe odbiorców zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych zmianie ulegają
ceny i stawki opłat dla następujących grup taryfowych: J/C27-28, J/KG41,5/W, J/KG41,5/A, S/KG
41,5, oraz A O l.
Symbol grupy taryfowej
Wysokość stawek opłat
Wy szczegó Ini en ie

Jednostki

JAROCIN,
JAROCIN JAROCIN WITASZYCE ŚWIEBODZIN
J/C27-28
J/K.G41.5/W I ROSZKÓW
S/KG 4 i,5

ZAWIDÓW
AOl

J/KG41.5/A
Stawka opłaty mie
sięcznej za zamó
wiona moc cieplna

zł/MW /m-c

Stawka opłaty za cie
pło

zł/GJ

ł l 211.12

9 234,76

8 475,36

10 326,36

17 940,06

121.09

189,27

114,16

223,74

132,91

w punkcie 2) Grupy taryfowe odbiorców zaopatrywanych w ciepło ze źródeł ciepła zasilających sieci cie
płownicze zmianie ulegają ceny i stawki opłat dla następujących grup taryfowych: B/C92, B/C92/SW49,
B/C92/SW50, B/C92/SW50/WI, B/C87/SW17, B/C87/SW17/WG, J/C26/SW44, J/C26/SW44/WI.
J/C26/SW44/WG, BG O l, K/C31/SW48, K /C 31/SW48/WI, K/C31/SW48/WG, S/C14/SW32,
S/C14/SW32/WI, W/C18/SW36, W/C18/SW36/WI, W/C18/SW36/WG/NP oraz BOI.
BOI ECHOWO
W yszczególnienie

Symbol grupy taryfowej
Wysokość cen i stawek opłat

Jednostki
B/C92

Cena za zamówioną moc
cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe

zł'M W rok

91 022.76

rata mie
sięczna

7 585,23

zł/GJ

67.67

zł/m3

14,91

B/C92/SW 49 B/C92/SW49/W G B/C92/SW 50 B/C92/S W 50 WI

zl/MW /rok

31 978,50

36 920,57

20 092,82

26 983.19

rata mie
sięczna

2 664,88

3 076,71

1 674,40

2 248,60

14,64

13,04

16,98

10,99

zł/GJ

Dla odbiorców z grupy B/C92/SW49, B/C92/SW49/WG, B/C92/SW50 i B/C92/SW50/WI. przyłączonych do
sieci ciepłowniczej nr 49 oraz 50, w zakresie wytwarzania ciepła stosowane będą średnioważone certfzaN
'
zamówioną, ciepło i nośnik ciepła:
a) średnioważona cena za moc zamówioną, obliczana ze wzoru:
U ftłA D Kt-G UlACh
POUlONfcWO-ZACHOPNI 0Q0ZlMttR£N
i siedzibą we 1
RADCA
Sławomir Siejto
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Cms = (CmVZch x 0,7945 + CmVEP x 0,2055)
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
- Cms - średnioważona cena za zamówioną moc cieplną,
- CmVZch - cena za moc zamówioną sprzedawcy dla źródła ciepła B/C92:
roczna:
91 022,76 zł/MW/rok
rata miesięczna:
7 585,23 zł/MW/m-c,
- CmVEP - cena za moc zamówioną ustalona w taryfie Veolia Energia Poznań S.A. dla źródła ciepła Szlaehęcin
C/94,
b) Średnioważona cena ciepła, obliczana ze wzoru:
Ces = (CcVZch x 0,4455 + CcVEP x 0,5545)
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
- Ces
- średnioważona cena ciepła,
- CcVZcli - cena ciepła sprzedawcy dla źródła ciepła B/C92: 67,67 zł/GJ,
- CcVEP - cena ciepła ustalona w taryfie Veolia Energia Poznań S.A. dla źródła ciepła Szlaehęcin C/94.
c) Średnioważona cena nośnika ciepła, obliczana ze wzoru:
Cns = (CnVZch x 0,7947 + CnVEP x 0,2053)
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
- Cns
- średnioważona cena nośnika ciepła,
- CnVZch -cen a nośnika ciepła sprzedawcy dla źródła ciepła B/C92: 14,91 zł/m3
- CnVEP - cena nośnika ciepła ustalona w taryfie Yeolia Energia Poznań S.A. dla źródła ciepła Szlaehęcin C/94

BUK
Symbol gnipy taryfowej
W ysokość cen i stawek opłat

Jednostki

Wy szczegół n ienie

B/C87/SW 17
Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW /rok

137 005,90

137 005.90

rata miesięczna

11 417,16

11 417,16

204,42

204,42

zł/m3
zł/MW /rok

17.00
43 603,24

52 906,02

rata miesięczna

3 633,60

4 408,84

20,44

18,82

Cena ciepła

zł/GJ

Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy
łowe

W yszczególn ienie

zł/GJ

zł/M W /rok

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

J/C26/SW 44/W I

J/C26/SW 44/W G

79 718,85
6 643,24

79 718,85

79 718~sT

6 643,24

zł/GJ

47,49

47,49

6 643 24
47 49

zł/m3
zł/M W /rok

11,58
18 371,40

11,58
23 839,79

rata miesięczna

1 530.95

1 986,65

10,50

12.74

rata miesięczna
Cena nośnika ciepła

17,00

Symbol grupy taryfowej
Wysokość cen i stawek opłat

Jednostki
J/C26/SW 44

Cena ciepła

B/C87/SW 17/W G

zł/GJ

11 58
24 6 3 0 1 T
2 05"> ss
/~ N P ,2 3

URZĄD Rf.GOSA.CJt I

W

WtUDftiOWAAAOONl C'

i siedzibą we \

RADCA
Sławomir Stefko
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JELCZ-LASKOWICE
Symbol grupy taryfowej
W ysokość cen i stawek opłat

W yszczególnienie

Jednostki

Cena za zamówioną moc cieplna

zł/MW /rok
rata miesięczna

Cena ciepła

zł/GJ

BGOI
207 275.11
17 272,93
76,93

Cena nośnika ciepła

zł/m3

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW /rok
rata miesięczna

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

zł/GJ

19,43
28 128.25
2 344,02
8,39

KROTOSZYN
W yszczególnienie

Symbol grupy taryfowej
W ysokość cen i stawek opłat

Jednostki
K/C31/SW48

Cena za zam ówioną moc cieplną
Cena ciepła

zł/MW /rok

82 291,92

82 291.92

82 291,92

rata miesięczna
zł/GJ

6 857,66
67,44

6 857.66
67,44

6 857,66
67,44

Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

K /C 31/SW 48/W G

K/C31/SW 48/W I

16,64

16.64

16,64

zł/MW /rok

18 903,07

31 798.09

23 432,59

rata miesięczna

1 575,26

2 649.84

1 952,72

13.50

12,14

12.14

zł/m3

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

zł/GJ

ŚWIEBODZIN
W yszczególnienie

Jednostki

Symbol grupy taryfowej
Wysokość cen i stawek opłat
S/C14/SW 32

Cena za zamówioną moc cieplną

S/C14/SW32/WI

zł/M W /rok

164 264,02

164 264,02

rata miesięczna

13 688,67

13 688,67

Cena ciepła

zł/GJ

200,11

200,11

Cena nośnika ciepła

zł/m3

19,23
10 833,31

19,23
17 107,73

902,78

1 425,64

9.59

15,73

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/M W /rok
rata miesięczna
zł/GJ

WRZEŚNIA
W yszczególnienie

Jednostki

Symbol grupy taryfowej
Wysokość cen i stawek opłat
W/C18/SW36

Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Staw ka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

W /C 18/SW36/
WI

W /C18/SW 36/
WG/NP

zł/MW /rok

135 362.93

135 362.93

135 362,93

rata miesięczna

11 280,24

11 280,24

11 280,24

64,67

64,67

64,67

19,33

27 463,57
2 ^ 8 ,6 3

zl/GJ
zł/m3
zł/MW /rok

22 138,89

19,33
24 241,91

rata miesięczna

1 844,91

2 020,16

13,72

11,78

zł/GJ

19.33

(

1

URZĄD REGULACJI CNE'
WtUONłOWO-ZACHODNI OOOZ1A
z siedzibą we Wrocw
RADCA
Sławomir Stejto
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ZAWIDÓW
Jednostki

W yszczególnienie

Symbol grupy taryfowej
Wysokość cen i stawek opłat
BOI

Cena za zamówioną inoc cieplną

zł/MW /rok

168 840.38

rata miesięczna

14 070.03

Cena ciepła

zł/GJ

Cena nośnika ciepła

zł/m3

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawrka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

16,91

zł/M W /rok

19 738.02

rata miesięczna

1 644.84

zł/GJ

10

102,43

9.61

