
Warszawa, dniach" maja 2020 r. 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

dr inż. Rafał Gawin 
DRE.WRC.4210.6.4.2020.142.XXzm.ARy 

D E C Y Z J A  

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 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 2020 r. poz. 833 ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 

PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie, 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem", 

złożonego w dniu 28 kwietnia 2020 r. (pismo z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak: GD/334/2020/1138] 
i uzupełnionego pismem z dnia 14 maja 2020 r. (znak: GD/392/2020/124113), w sprawie 
zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, 

postanawiam 

zatwierdzić ustalony przez Przedsiębiorstwo i stanowiący załącznik do niniejszej decyzji akt zmiany 
taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 
2019 r., Nr DRE.WRC.4210.18.8.2019.142.XX.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 13 sierpnia 2019 r., 
Nr DRE.WRC.4210.18.8.2019.142.XX.RWY, na okres 1 roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany 
taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen ciepła, cen za zamówioną moc cieplną 
oraz cena nośnika ciepła ze źródeł wyposażonych w jednostki kogeneracji, tj. z Elektrociepłowni 
Siekierki, Elektrociepłowni Żerań oraz Elektrociepłowni Pruszków, które w obecnie stosowanej 
taryfie zostały ustalone metodą uproszczoną, na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Energii 
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2017 r. poz. 1988), zwanego dalej: „rozporządzeniem 
taryfowym", które ma zastosowanie w niniejszym postępowaniu administracyjnym, zgodnie z § 48 
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), obowiązującego od dnia 8 maja 2020 r., zwanego dalej: „nowym rozporządzeniem 
taryfowym". 

Zgodnie z art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne, w brzmieniu obowiązującym zarówno przed\ 
jak i po dniu 8 maja 2020 r., w przypadku taryf dla źródeł, w których ciepło jest wytwarzane 
w jednostkach kogeneracji, planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen 



i stawek opłat w taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika 
referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w przepisach 
wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 
ust. 2 pkt 18 lit. c. 

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. 

Zgodnie z § 46 nowego rozporządzenia taryfowego taryfy przedsiębiorstw energetycznych 
obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia obowiązują do dnia określonego 
w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających te taryfy, z zastrzeżeniem 
§ 28 ust. 1 i 3. 

Stosownie do postanowień § 28 ust. 3 tego rozporządzenia przedsiębiorstwo energetyczne, 
w odniesieniu do źródeł, o których 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. 

W związku z opublikowaniem „Informacji Prezesa URE nr 18/2020 z dnia 30 marca 2020 r. 
w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących 
jednostkami kogeneracyjnymi w roku 2019", nastąpiła zmiana wskaźnika wzrostu przychodów ze 

sprzedaży ciepła ze źródeł (w których ciepło jest wytwarzane w jednostkach kogeneracji, dla których 
taryfy są zatwierdzane metodą uproszczoną), określonego w § 13 ust. 6 rozporządzenia taryfowego 
oraz zmiana cen referencyjnych dla poszczególnych rodzajów paliw zużywanych w tych źródłach. 

Na podstawie § 28 ust. 1 rozporządzenia taryfowego, w związku z § 46 nowego rozporządzenia 
taryfowego Przedsiębiorstwo było uprawnione do wystąpienia o zmianę taryfy zatwierdzonej 

decyzją Prezesa URE z dnia 13 sierpnia 2019 r., Nr DRE.WRC.4210.18.8.2019.142.XX.RWY dla źródeł, 
w których ciepło jest wytwarzane w jednostkach kogeneracji, dla których jest stosowany 
uproszczony sposób kalkulacji cen, tj. z Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań 
i Elektrociepłowni Pruszków. 

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 nowego rozporządzenia taryfowego. 

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej, istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy 
okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji. 

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

P O U C Z E N I E  

- Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Pri 
Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia [art. 30 u 
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 list< 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.]]. Odwoła 
adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszaw 



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 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 2019 r., poz. 785 ze zm.). 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. Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn zm.) w 
okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID 
bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym 
sądowoadministracyjnych oraz postępowaniach administracyjnych - nie rozpoczyna się, 
a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Jednakże mając na uwadze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 15 maja 2020 r. poz.875), terminy, których bieg nie rozpoczął się albo 
których bieg uległ zawieszeniu, rozpoczynają się lub biegną dalej po upływie 7 dni od dnia 
wejścia w życie tej ustawy, czyli od dnia 24 maja 2020 r. 

5. 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). 

6. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do 
ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło". 

l i / 
7. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne. Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę 

taryfę 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. /-; 

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej. 

t 
Otrzymuje: 

1. PGNiG Termika S.A. 
ul. Modlińska 15, 
03-216 Warszawa 

2. a/a 

dr int. Rafał Gawin 

3 



(ź PGNiG I TERMIKA 

PGNiG TERMIKA SA 
NINIEJSZA TARYFA STANOWI 

ZAŁĄCZNIK 
DO DECYZJI PREZESA URE 

z dnia 

nr 42- X"Xz^- A£j 

PREZ£#— 
ym*rttSguIacji Energetyki 

—Oajv/ 

dr inż. Rafał Gawin 7 

Zmiana taryfy dla ciepła 

Warszawa, 2020 

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



W taryfie dla ciepła PGNiG TERMIKA SA zatwierdzonej decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2019 r. 
nr: DRE.WRC.4210.18.8.2019.142.XX.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: 

Grupa 
Odbiór 

ców 

za zamówioną moc 
cieplną 

Ciepła 

nośnika ciepła 
Grupa 
Odbiór 

ców roczna 
rata 

miesięczna 

Ciepła woda 
uzupełniają 

ca 
kondensat 

Grupa 
Odbiór 

ców 

zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ zł/m3 zł/t 

KW 114 353,52 9 529,46 30,47 X X 

WW 68 151,36 5 679,28 84,16 X X 

SW 36 668,76 3 055,73 32,58 10,64 X 

SP 55 923,48 4 660,29 36,73 X 7,49 

ŻW 40 510,80 3 375,90 32,58 10,64 X 

ŻP 90 310,92 7 525,91 17,25 X 7,54 

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 

Grupa 
Odbiorców 

roczna stawka 
opłaty stałej 

rata miesięczna 
stawki opłaty stałej 

stawka 
opłaty zmiennej 

Grupa 
Odbiorców 

zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ 

AW2 7 969,80 664,15 4,32 

ChWi 14 182,92 1 181,91 4,76 

ChW2 24 689,76 2 057,48 8,29 

JKWI 2 734,92 227,91 1,03 

JKW2 14 228,88 1 185,74 3,39 

CZŁONEK ZARZĄDU 

jjfw Maślany 
j2pDU 

łowacki ^ Rafał $a\vin "J 



Grupa 
Odbiorców 

Stawki opłat za usługi przesyłowe 

Grupa 
Odbiorców 

roczna stawka 
opłaty stałej 

rata miesięczna 
stawki opłaty stałej 

stawka 
opłaty zmiennej 

Grupa 
Odbiorców 

zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ 

MPW2 30 222,00 2 518,50 11,51 

MAW2 8 875,44 739,62 3,59 

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

• lit. a) w punkcie 3.B.2. otrzymuje brzmienie: 

a) wytwarzanie ciepła 

Ceny: 

Grupa 
Odbiorc 

ów 

za zamówioną moc 
cieplną 

nośnika ciepła 
Grupa 

Odbiorc 
ów roczna 

rata 
miesięczna 

ciepła woda 
uzupełniają 

ca 
kondensat 

zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ zł/m3 zł/t 

PrWi 49 630,44 4 135,87 38,31 5,50 X 

PrW2 49 630,44 4 135,87 38,31 5,50 X 

PrW3 49 630,44 4 135,87 38,31 5,50 X 

PrW 49 630,44 4 135,87 38,31 5,50 X 


