
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

OSZ.4210.2.41.6.2022.1286.XXIII.APo1 

Szczecin, dnia 29 grudnia 2022 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z § 45e i § 13 ust 6 oraz § 47a i § 47b 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.) oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 30 
ust. 1 i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 
ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego:  

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. 

zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem" 

zawartego we wniosku z dnia 9 grudnia 2022 r., który wpłynął do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 
13 grudnia 2022 r., 

postanawiam: 

zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie zatwierdzenia XXIII taryfy dla ciepła 
z dnia 15 września 2022 r. OSZ.4210.1.14.11.2022.1286.XXIII.RN i zatwierdzić ustaloną przez 
Przedsiębiorstwo zmianę XXIII taryfy dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE") z dnia 15 września 
2022 r. Nr OSZ.4210.1.14.11.2022.1286.XXIII.RN zatwierdzono XXIII taryfę dla ciepła ustaloną przez 
Przedsiębiorstwo. Powyższa taryfa została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach  
z odbiorcami z dniem 1 października 2022 r.  Okres obowiązywania taryfy upływa z dniem 30 września 
2023 r.  

Pismem z dnia 9 grudnia 2022 r., działając na podstawie uprawnień przyznanych przez § 45e i § 47b 
rozporządzenia taryfowego, Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla 
ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen ciepła, wytwarzanego w jednostkach kogeneracji oraz 
stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła. 

Zgodnie z § 45e rozporządzenia taryfowego do dnia 15 marca 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne 
stosujące uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w § 13 ust. 1, może wystąpić 
z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli w dotychczasowej taryfie 
wzrost uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, o którym mowa w § 13 ust. 1, został 
ograniczony zgodnie z § 13 ust. 6, a po zatwierdzeniu tej taryfy wskaźnik zmiany przychodów, o którym 
mowa w § 13 ust. 6, uległ zmianie. Przedsiębiorstwo stosuje uproszczony sposób kalkulacji cen 
i w obecnej taryfie przychód został ograniczony z zastosowaniem wskaźnika zgodnie z § 13 ust. 6 
rozporządzenia taryfowego. Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2022 r. poz. 2437) zmieniony został sposób ustalania 
wskaźnika z § 13 ust. 6 rozporządzenia taryfowego. 
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Zgodnie z § 47b rozporządzenia taryfowego Przedsiębiorstwo energetyczne stosujące uproszczony 
sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w § 13 ust. 1, do dnia 15 marca 2023 r., może 
wystąpić z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli zmiana dotyczy 
doliczenia do ceny ciepła kwoty, o której mowa w § 47a ust. 1 albo 2. Z kolei zgodnie z § 47a ust. 1  
w przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w § 13 ust. 1, w taryfie albo jej zmianie, 
zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca 2023 r., przedsiębiorstwo 
energetyczne może doliczyć do ceny ciepła oznaczonej symbolem CC, ustalonej zgodnie z § 13 (…) kwotę 
o której mowa w § 13 ust.2 i 3”.  

Biorąc pod uwagę powyższe, ceny stosowane w rozliczeniach z odbiorcami w okresie od dnia 
wprowadzenia zmiany taryfy do stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r. ustalone zostały  
z uwzględnieniem doliczenia kwoty, o której mowa w § 47a ust. 1 pkt 2 rozporządzenia taryfowego. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 
koncesje ustala taryfę dla ciepła i podlega ona zatwierdzeniu przez Prezesa URE, 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 zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 
ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.  

W myśl 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 

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono orzec 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 dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (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 
ze zmianami/). Odwołanie należy przesłać na adres: Północno-Zachodni Oddział Terenowy 
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin. 

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  złotych 
(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 2022 r. poz. 1125/). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a  
§ 1 Kodeksu 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 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Zgodnie z  § 47a  ust. 4 rozporządzenia taryfowego w zatwierdzonej drugiej zmianie taryf dla ciepła, 
doliczenie do ceny ciepła kwoty w wysokości 30 zł, stosuje się nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 
2023 r. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana 
taryfy wraz z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki – Ciepło”. 
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7. 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. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 
DYREKTOR 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE 
/- / 

Elżbieta Rejmanowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trzymują: 
1. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. 

ul. Zjednoczenia 103 
65-120 Zielona Góra 

2. a/a 

 

 

BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 918 (2178) 29 grudnia 2022 r. 

4



ELEKTROCIEPŁOWNIA 
„ZIELONA GÓRA" 

SPÓŁKA AKCYJNA

n i n i e j s z a  t a r y f a  s t a n o w i

ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia . Q2r.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

D Y R E K T O R
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji] 
z liedzibą j

Energetyki 
^  /

Elżbietc nanowska

ZMIANA TARYFY

DLA CIEPŁA/

Dyrektor Pionu Handlu i Rozwoju 

Małgorzata P b)/-BystrzyńsKa

-.LEKTROCIEPtOWNIA .ZIELONA GÓRA” SA.
55-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 103 
el. (+48)684290444. fax (+48)683271060 
IIP 9 2 9 -0 0 0 -6 9 -0 2 , Reg. 9 7 0 2 9 9 2 7 8  

0000040284 KaDitał Zakładowy: 13853150 zł

Zielona Góra 2022 r.
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ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA" S.A.

W Taryfie dla ciepła Elektrociepłowni „Zielona Góra" S.A., stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki z dnia 15 września 2022 r. Nr OSZ.4210.1.14.11.2022.1286.XXIII.RN, wprowadza się 

następujące zmiany:

Część IV - RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAW EK OPŁAT

w punktach 1, 2, 3, 4 i 6, tj. dla grup taryfowych A l, A2, A3, A4 i S treść Taryfy dla ciepła otrzymuje następujące 

brzmienie:

Ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła oraz ceny nośnika ciepła stosowane w rozliczeniach z odbiorcami 
w okresie od dnia wprowadzenia zmiany taryfy do stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r. ustalone zostały 

z uwzględnieniem doliczenia, o którym mowa w § 47a ust. 1 rozporządzenia taryfowego.

1. Grupa taryfowa A l:

• Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia wprowadzenia zmiany taryfy do dnia 30 kwietnia 2023 r.:

Lp. Rodzaje cen Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 180 774,84

rata -  zł/MW/m-c 15 064,57

2. Cena ciepła zł/GJ 77,89

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 51,47

4. Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/rok 55 429,28

rata -  zł/MW/m-c 4 619,11

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłoweł) zł/GJ 24,22

** Stawka opłaty zmiennej zawiera koszt wynikający z obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy 
o efektywności energetycznej.

• Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia 1 maja 2023 r.:

Lp. Rodzaje cen Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 131 391,12

rata -  zł/MW/m-c 10 949,26

2. Cena ciepła zł/GJ 56,61

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 37,42

4. Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/rok 48 846,20

rata -  zł/MW/m-c 4 070,52

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe *> zł/GJ 21,43

ł) Stawka opłaty zmiennej zawiera koszt wynikający z obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy 
o efektywności energetycznej.

2
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ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA" S.A.

2. Grupa taryfowa A2

• Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia wprowadzenia zmiany taryfy do dnia 30 kwietnia 2023 r.:

Lp. Rodzaje cen Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 180 774,84

rata -  zł/MW/m-c 15 064,57

2. Cena ciepła zł/GJ 77,89

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 51,47

4. Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/rok 72 557,86

rata -  zł/MW/m-c 6 046,49

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe ** zł/GJ 30,33

■> Stawka opłaty zmiennej zawiera koszt wynikający z obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy
o efektywności energetycznej.

• Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia 1 maja 2023 r.:

Lp. Rodzaje cen Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 131391,12

rata -  zł/MW/m-c 10 949,26

2. Cena ciepła zł/GJ 56,61

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 37,42

4. Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/rok 65 974,78

rata -  zł/MW/m-c 5 497,90

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe *] zł/GJ 27,64

Stawka opłaty zmiennej zawiera koszt wynikający z obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy
o efektywności energetycznej.

3. Grupa taryfowa A3

• Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia wprowadzenia zmiany taryfy do dnia 30 kwietnia 2023 r.:

Lp. Rodzaje cen Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 180 774,84

rata -  zł/MW/m-c 15 064,57

2. Cena ciepła zł/GJ 77,89

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 51,47

4. Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/rok 77 436,90

rata -  zł/MW/m-c 6 453,08

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe ** zł/GJ 31,10

3
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ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA" S.A.

ł) Stawka opłaty zmiennej zawiera koszt wynikający z obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy 
o efektywności energetycznej.

• Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia 1 maja 2023 r.:

Lp. Rodzaje cen Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 131391,12

rata -  zł/MW/m-c 10 949,26

2. Cena ciepła zł/GJ 56,61

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 37,42

4. Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/rok 70 853,82

rata -  zł/MW/m-c 5 904,49

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe *] zł/GJ 28,51

ł) Stawka opłaty zmiennej zawiera koszt wynikający z obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy 
o efektywności energetycznej.

4. Grupa taryfowa A4

• Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia wprowadzenia zmiany taryfy do dnia 30 kwietnia 2023 r.:

Lp. Rodzaje cen Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 180 774,84

rata -  zł/MW/m-c 15 064,57

2. Cena ciepła zł/GJ 77,89

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 51,47

4. Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/rok 134 588,49

rata-zł/MW/m-c 11 215,71

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe *] zł/GJ 48,77

Stawka opłaty zmiennej zawiera koszt wynikający z obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy 
o efektywności energetycznej.

• Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia 1 maja 2023 r.:

Lp. Rodzaje cen Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 131391,12

rata -  zł/MW/m-c 10 949,26

2. Cena ciepła zł/GJ 56,61

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 37,42

4. Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/rok 117 619,30 •

rata -  zł/MW/m-c 9 801,61

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe *'

zł/GJ 42,71

4
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ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA" S.A.

** Stawka opłaty zmiennej zawiera koszt wynikający z obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy 
o efektywności energetycznej.

6. Grupa taryfowa S

• Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia wprowadzenia zmiany taryfy do dnia 30 kwietnia 2023 r.:

Lp. Rodzaje cen Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 180 774,84

rata -  zł/MW/m-c 15 064,57

2. Cena ciepła zł/GJ 77,89

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 51,47

4. Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/rok 11487,86

rata -  zł/MW/m-c 957,32

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe *) zł/GJ 9,87

Stawka opłaty zawiera koszt wynikający z obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy 
o efektywności energetycznej.

• Ceny i stawki opłat obowiązujące od dnia 1 maja 2023 r.:

Lp. Rodzaje cen Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok 131391,12

rata -  zł/MW/m-c 10 949,26

2. Cena ciepła zł/GJ 56,61

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 37,42

4. Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/rok 10 844,85

rata -  zł/MW/m-c 903,74

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłoweł) zł/GJ 9,35

ł) Stawka opłaty zmiennej zawiera koszt wynikający z obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy 
o efektywności energetycznej.

Pozostałe zapisy zawarte w taryfie nie ulegają zmianie.

-tK l HUCIEPŁUWNIA .ZIELONA GÓRA’  $ A
5-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 103 
;i. (+48)684290444, fax (+48)683271060 
!P 9 2 9 -0 0 0 -6 9 -0 2 , Reg. 9 7 0 2 9 9 2 7 8  
-  Ofionnan?w Kapitał Zakładowy: 13853150 z ł
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Dyrektor Pionu Haąjdiu i Rozwoju 

Małgorzata PtamystrzyńsKali
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