
 

 

INFORMACJA 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OWA-4210-67(6)/2012/142/XIVZM/RW 

z dnia 7 września 2012 r. 

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2012r.  

nr OWA-4210-67(5)/2012/142/XIVZM/RW 

Decyzją z 5 września 2012r. Nr OWA-4210-67(5)/2012/142/XIVZM/RW Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki postanowił odmówić zatwierdzenia aktu zmiany taryfy dla ciepła ustalonego przez PGNiG Termika 

S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem"), zatwierdzonej decyzją z 30 maja 2012r. 

Nr OWA-4210-45(8)/2012/142/XIV/RW. 

Uzasadnienie 

Przedsiębiorstwo, posiada koncesje na: wytwarzanie ciepła (udzieloną decyzją z dnia 30 września 1998r.  

Nr WCC/124/142/U/1/98/RG, z późn. zm.), przesyłanie i dystrybucję ciepła (udzieloną decyzją 30 września 

1998r. Nr PCC/130/142/U/1/98/RG, z późn. zm.). Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo 

zaopatruje w ciepło odbiorców w szczególności z terenu Warszawy i ustaliło taryfę dla ciepła, która została 

zatwierdzona decyzją z 30 maja 2012r. Nr OWA-4210-45(8)/2012/142/XIV/RW. W decyzji tej określono okres 

obowiązywania ww. taryfy na jeden rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania. W taryfie dla ciepła 

stanowiącej załącznik do ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej: „Prezesem URE”) 

z 30 maja 2012r. ustalono w szczególności ceny ciepła i ceny za zamówioną moc cieplną z eksploatowanych 

przez Przedsiębiorstwo czterech źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie Warszawy, w tym Elektrociepłowni 

Siekierki, Elektrociepłowni Żerań oraz dwóch źródeł szczytowych - Ciepłowni Kawęczyn i Ciepłowni Wola, 

zasilających warszawską miejską sieć ciepłowniczą, której operatorem i jednocześnie głównym odbiorcą ciepła 

z tych źródeł jest Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie. Ceny za 

zamówioną moc cieplną z ww. czterech źródeł zlokalizowanych na terenie Warszawy ustalone w taryfie 

zatwierdzonej decyzją z 30 maja 2012r. zostały skalkulowane na podstawie mocy cieplnej zamówionej przez 

odbiorców, wynikającej z umów zawartych z odbiorcami ciepła, w tym przede wszystkim z dystrybutorem 

ciepła – operatorem warszawskiej miejskiej sieci ciepłowniczej – Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki 

Cieplnej S.A. W dniu 31 lipca 2012r. Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany tej 

taryfy w zakresie dotyczącym cen za zamówioną moc cieplną ze źródeł szczytowych – Ciepłowni Kawęczyn  

i Ciepłowni Wola. W uzasadnieniu wniosku Przedsiębiorstwo poinformowało o zmianie mocy cieplnej 

zamówionej przez odbiorcę – Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w źródłach szczytowych – 

Ciepłowni Kawęczyn i Ciepłowni Wola. Przedsiębiorstwo załączyło do wniosku stosowne dokumenty 

potwierdzające te zmiany mocy. W dniu 31 lipca 2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  

w sprawie zmiany ww. taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa. W przedmiotowej sprawie zważono, co następuje.  

Zgodnie z postanowieniami art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (zwanego dalej „Kpa”), decyzja 

ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być co prawda w każdym czasie za zgodą strony 

zmieniona przez organ, który ją wydał, jednak tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie dwie następujące 

przesłanki: przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji oraz przemawia za 

tym interes społeczny lub słuszny interes Strony. 
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Przepisem szczególnym mającym zastosowanie do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła oraz ich 

ewentualnych zmian jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 

z 2010r. Nr 194, poz. 1291), zwane dalej „rozporządzeniem taryfowym”. W myśl § 28 ust. 1 rozporządzenia 

taryfowego zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo 

energetyczne jest możliwa jedynie w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania 

przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, po dokonaniu analizy i oceny skutków 

ekonomicznych tych zmian. W toku postępowania ustalono, że wskazana przez Przedsiębiorstwo we wniosku 

zmiana mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców na rok grzewczy 2012/2013 w źródłach szczytowych nie 

wypełnia, wskazanych w ww. przepisach prawa przesłanek zmiany decyzji ostatecznej w sprawie 

zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa. W tym stanie rzeczy postanowiono odmówić zatwierdzenia 

przedłożonego przez Przedsiębiorstwo aktu zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją z 30 maja 2012r. 

Nr OWA-4210-45(8)/2012/142/XIV/RW.  

 

 

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

gł. specjalista w Oddziale Centralnym Urzędu Regulacji Energetyki: 

Renata Wysocka 
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