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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wrocław, dnia 16 grudnia 2027 r.

owR.42 1 0.5 7 .2027.7249.XVI I.D B

DECYZIA

Napodstawieart.47ust.2orazart.23ust.2pkt2i3wzwiązkuzart.30ust. 1ustawy

z dnia 10 kwietnia 7997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z202Lr.,poz.716ze zmianami) oľaz

w związku z art. L04 ustawy z dnia L4 czeľwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2027 r., poz. 7 35 ze zmianamiJ,

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębĺoľstwa energetycznego
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencionalna Spółka Akcyina

z siedzibą w Bełchatowie
oddział Elektrownia opole

zwanego w dalszej części decyzii ,,Przedsiębiorstwem",

zawartego w piśmie z dnia B listopada 202I r., uzupełnionego pismem z dnia 6 grudnia 202L r
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

zaťwierdzam taryfę dla ciepła ustaloną. przezPrzedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do
niniejszej decyzji,

na okľes ieđnego roku od dnia iei wprowadzenia do stosowania

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa W dniu 9 listopada 202I r. zostało Wszczęte postępowanie

administracyjne w sprawie zatwierdzenĺa taryff dla cĺepła, ustalonej pľzez to Przedsiębioľstwo,

posiadające koncesie na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorsťwo energeýczne

posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania.

Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniuprzez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest

zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału

dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie zzasadami określonymi

w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu
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z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szcze1őłorych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz

roz|iczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz' 7LB ze zmĺanamiJ zwanego dalej

r ozporządzeni em taryfowym.

Cenę cĺepła Przedsiębiorstwo ustaliło w oparciu o 5 13 rozporządzenia taryfowego.

Stawki opłat za usługi przesyłowe zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia

W okľesie stosowania taryff uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności

koncesjonowanej.

Udział opłat staĘch, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania

i dystrybucji ciepła, o których mowa W art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, został

przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, zapewnĺając ochronę interesów odbiorców.

okres obowiązywania tary$l dla ciepła, zgodnie z S 13 ust. 10 rozporządzenia taryfowego,

wynosi jeden rok od dnia wprowadzenia taryfu do stosowania.

W ťym stanie rzeczy postanowiłem orzec,jak w sentencji.

POUCZENIE

L. od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu okręgowego w Warszawie - Sądu
ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenĺa (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne oraz 

^rr.479+e 
pktI

i art.479a7 $ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1'964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.z
2020 r.poz.I575 ze zmianami).

2' odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganĺom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu'
przytoczenie zarzutőw, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art' 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego). odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego
oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energeýki - ul. Marszałka |ćlzeÍa Piłsudskiego 49-
57,50-032 Wrocław.

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałejw kwocie 1000 zŁ zgodnie zart.32
ust. 1wzwiązkuzart3ust.2pkt9ustawyzdnia28 lipca2005r.okosztachsądowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zmianami). opłatę uiszcza się na konto
bankowe Sądu okręgowego W Warszawĺe XVII Wydziału ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do
przepisów aľt. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo
o przpnanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
stosownie do przepisów art.7I7 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 wydal decyzję (art' I27a
$ 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnegoJ. Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 727a S 2 ustawy _ Kodeks
postępowania administracyinego.
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5. Stosownie do art 47 ust 3 ustawy _ Prawo eneľgetyczne, decyzia zostanĺe skieľowana do
ogłoszenía w,,Biuleýnie Uľzędu Regulacii Energeýki _ Ciepło".

6. Stosownie do art 47 ust 4 ustawy - Prawo energetyczną Pnedsiębiorstwo wprowadza
taryfę do stosowania nie wcześniei niż po upływie 14 dni i nie późniei niż do 45 dnia od dnĺa
jei opublikowania w,,Biuletynie Uľzędu Regulacii EneľgeĘki - Ciepło".

Z upoważnĺenia Pľezesa
Uľzędu Regulacii Eneľgetyki

Dyrektor
Pďudniowo-Zachodnĺego

Oddziafu Terenowego
Urzędu Regulacjĺ EnergeĘki

z siedzibą we Wrocławiu
/'/

Monika Gawlik
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PGE Góľnictwo i Eneľgetyka Konwencionalna Spótka Akcyina z sieđzibą w Bełchatowie,
oddział Elektrownia opole.

Niniejsza taryfa stanowi
załącznik

do Decyzii Prezesa URE

zdnia 16 Ąrudłtlv2D?7r.
-.o*- łriő .ś+.Jr.i. 1q, gfivu'ü

z upoważnienia Prezesa URE
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1. obiaśnienia poięć używanych w taryfie

ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz' U' z2021' r, poz. 776zpőźnieiszymĺ
zmianami),

rozporządzenie taryfowe - rozporządzenle Minĺstra Klimatu z dnia 7 kwĺetnia 2020r. wsprawie
szczególowych zasad kształtowarrĺa i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z rytułu zaopatrzenia w ciep}o
(Dz. U. z Ż020 r. paz' 71'B z poźniejszymi zmĺananri),

rozpoĺządzenie o funkcionowaniu systemów ciepłowniczych - rozporządzenĺe Ministra Gospodarki
z 15 stycznia2007 r' w sprawie szczegołowych warunków ŕunkcionowanĺa systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z2o07 r. Nľ 16, poz.92),

taryfa - zbiór sťawek opłat oľaz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo
energetyczne i wprowadzany jako obowiązuiący dla okľeślonych w nim odbiorców w trybĺe określonym
ustawą,

przedsiębiorstwo eneľgetyczne, spľzedawca - PGE Górnictwo i Energeýka Konwencjonalna S.A.

z siedzibą w Bełchatowĺe, prowadząca działalność gospodaĺcZąw zakresie wytwarzania oraz przesyłania
i clystrybucii ciepła w odclziale Elelłtrowni 0pole w opolu,

odbiorca - każdy, kto otrzymuie lub pobĺera paliwa lub energię na poclstawie umowy
z przedsiębĺorstwem energerycznym,

odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek od
p rzedsiębiorsrwa energeťycznego,

źródlo ciepła - połączone ze sobą urząclzenia lub instalacje służące do wytwarzanĺa cĺepła,

grupa taryfowa - grupa odbioŕđÓw korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło,
z którymi rozliczenia są prowadzone na poclstawĺe tych sarnych cen i stawek opłat oraz warunków ich
stosowania,

obiekt - budowla lub budynek wrazZ instalacjamĺodbiorczymi,

sieć ciepłownicza - połączone ze sobą tlrząclzenia lub instalacje, służące clo przesyłania i dystrybucji
ciepła ze źródeł ciepła clo węzłów cĺeplnych,

pĺzyłącze - odcinek sĺeci ciepłowniczej, doprowadza|ący cĺepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,

węzeł cieplny - połączone ze sobą urząclzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji
odbiorczych,

układ pomiarowo-ľozliczeniowy - clopttszczony clo stosowaIria zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół
urządze(l służących do ponliaru ilości i parametrów nośnĺka ciepła, których wskazanĺa stanowią podstawę
do obIiczenia należności z Ętułu dostaľczania ciepła,

zamówiona moc cieplna - ustalona pľzez oclbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci
ciepłowlticzej największa nloc cĺeplrla, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obIiczeniowych, która
zgĺldnie z określonynli w odrębnych przepisach warunkami technicznylrli oraz wymaganiami
technologicznymi cIla tego obiektu jest niezbędna clo zapewnienia:

a) pokrycia strať ciepła w celu utrzymania normarywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

b) utrzymallia llormatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

ó
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waľunki obliczeniowel
a) obliczeniowa temperattlra powietrza atmosŕerycznego określoną clla streý klintatycznej, w której

zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

bJ normatywna temperatura ciepłej wody,

nielegalne pobieranie ciepła - pobieľanie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowĺtym albo częściowym
pomĺnięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ nlającą wpływ na

zafałszowan i e pom iarów dokonywa ny ch przez u kład pomiarowo-rozIiczenĺowy.

2. Zakres działalności gospodarczei związanei zzaopatneniem w cĺepło

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi clziałalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz
przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

koncesjiz dnia 'l'2października 1998 r. na:

wytwanzanie ciepła nr W CC / 254 / 12 49 / U / oT - 4 / 98 / w L ze zmĺanam i,

przesyłanie i dystrybucję ciepla nrPCC/267 /Lz49/U/oT-4/9B/wL ze zmĺanami

3. Podział odbĺorców na gľupy taryfoÝve

Zgodnie z postanowĺenianri $ 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy

taryfowe:

crupa A _ octbiorcy, którzy nie są odbiorcami końcowymi ĺ którym ciepło dostarczane jest,

za pośrednicťwem sĺeci ciepłowniczej sprzeclawcy,

Crtlpa B _ odbiorcy,ktőrzy są odbiorcami końcowymi i którym ciepło clostarczane jest, za pośrednictwenr

siecĺ ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy.

4, Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfĺe ceny i stawl<i opłat nie zawierają podatku ocl towarów i usług (VAT). Podatek

VAT nalicza się zgodnie z obowiązującyni przepisami.

4'1 Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczególnienie Jednostki
Wysokość cen i stawek opłat

Grupa A Gľupa B

Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW /rok 49 634,55

rata miesĺęczna 4136,21

Cena ciepła zł/G| 24,04

Cena nośnĺka ciepła zł/ĺns 6,26

Stawka opłaý stałejza usługi przesyłowe
zł/MW /rok 6 800,11 L2,425,72

ľata miesięczna 566,68 1 035,48

Stawka opłaty zmiennejza usługi przesyłowe zł/G] 2,90 9,03
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4.2 Stawki opłat za pĺzyłączenie do sieci ciepłowniczei

Taľyfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenĺa
nowych odbioľców, sprzedawca uczyni to nieodpłatnie lub niezwłocznie wystąpĺ do Prezesa URE
z wnioskiem o znrianę taryfý w zakresie ustalenĺa stawek opłat za przyłączenie do sĺeci.

5. Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaĘ za zamówioną moc cieplną - pobierana w każdym miesiącu, stanowi ĺloczyn
zamówionej mocy cieplnej oraz 7/72 ceny za zamówiollą nroc cieplną dla danej grupy taľyŕowej.

opłata za ciepło - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn iloścĺ
dostaľczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych nriejscach rozgraniczenia eksploatacji
urządzeíl i instalacjĺ określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej'

opłata za nośnik ciepła - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi
iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie, oraz Ceny
nośnika ciepła clla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałei za usługi przesyłowe - pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn
zamówĺonej mocy cieplnej oraz L /1,2 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

opłata zmienna za usługi przesyłowe - pobierana za każdy miesĺąc, w którym nastąpił pobór ciepła,
stanowi iloczyn iloścĺ dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań uk}adu
pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanegĺ.l na przylączu do węzła cieplnego albo w ĺnnych ntiejscach
rozgraniczenia eksploatacii urządzeń i instalacji okreśIonych w umowach, oraz stawki opłary zmiennej za
usługi przesyłowe dla danejgrupy taryfowej.

opłata za przyłączenie do sieci - obliczana jest jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za
przyłączenie, ustalonej w taryfie clla danego roclzaju przyłącz.a.

6, Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązllją przy zachowaniu parametrów .iakościowych nośnika
ciepła i stanclardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporzadzenia
o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczyclr.

W przypadkach:
- uszkodzenia lub stwĺeľdzenĺa nĺeprawidłorvych wskazań układu ponliarowo-rozliczenioweg<l,
- niedotrzynlania prz.ez prz.edsiębiorstwtl energeryczne standardów jakościowych obsługi oclbiorców,
- niedotl'zynrania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- nielegalnego pobierania ciepła,
- udzĺelania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
stosuje się oclpowieclnio postanowienia określone w rozclziale 4 rozporządzenia taryfowego.
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