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Warszawa, dnia 15 lipca 2022 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRE.WRC.4210.24.2022.554.XIX.ARy
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz w związku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,
zawartego w piśmie z dnia 31 maja 2022 r., znak: EST/0119/2022, ostatecznie skorygowanego
pismem z dnia 11 lipca 2022 r., znak: EST/0140/2022, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,
postanawiam
zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do
niniejszej decyzji, na okres 1 roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.
UZASADNIENIE
W dniu 31 maja 2022 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, posiadające
koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne
posiadające koncesje, ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
i przepisami, o których mowa w art. 44-46 Prawa energetycznego.
W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi
w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami 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.) zwanego dalej: „rozporządzeniem
taryfowym".
Ceny ciepła, ceny za zamówioną moc cieplną i ceny nośnika ciepła dla grup odbiorców zasilanych
z eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo elektrociepłowni zlokalizowanych w Płocku i Włocławku,
zostały ustalone zgodnie z § 13 rozporządzenia taryfowego, natomiast stawki opłat za usługi
przesyłania i dystrybucji ciepła sieciami ciepłowniczymi zostały ustalone na podstawie planowanych,
uzasadnionych przychodów związanych z prowadzeniem działalności koncesjonowanej.
Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono zgodnie
z brzmieniem § 13 ust. 10 rozporządzenia taryfowego.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.
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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, 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)).
Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222
Warszawa.
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 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. 1257). 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. 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, decyzja zostanie skierowana do
ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”.
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 dnia jej
opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
Maciej Bartoszewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
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Część I
Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie
1. Ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 716, ze zm.).
2. Rozporządzenie o taryfach - rozporządzenie 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.).
3. Rozporządzenie systemowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).
4. Sprzedawca - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików
7, dostarczający odbiorcy ciepło na podstawie umowy.
5. Odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło od sprzedawcy na podstawie umowy.
6. Pozostałe pojęcia zostały zdefiniowane w art. 3 ustawy oraz § 2 rozporządzenia o
taryfach.
Część II
Zakres działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na
wytwarzaniu ciepła w kogeneracji, przesyłaniu i dystrybucji ciepła oraz obrocie ciepłem.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. posiada następujące koncesje:
a) na wytwarzanie ciepła - WCC/549/554/U/1/98/PM z dnia 5.11.1998 r. z późniejszymi
zmianami,
b) na przesyłanie i dystrybucję ciepła - PCC/576/554/U/1/98/PM z dnia 5.11.1998 r. z
późniejszymi zmianami,
c) na obrót ciepłem - OCC/298/554/W/OWA/2003/RW z dnia 15.04.2003 r. z późniejszymi
zmianami.
Część III
Podział odbiorców na grupy
Wyróżnia się następujące grupy odbiorców:
WGPEC - odbiorcy ciepła w postaci wody gorącej pobierający ciepło bezpośrednio z
Elektrociepłowni Płock PKN ORLEN S.A.
POA - odbiorcy ciepła w postaci pary pobierający ciepło bezpośrednio z Elektrociepłowni
Włocławek PKN ORLEN S.A.
PO - odbiorcy ciepła w postaci pary pobierający ciepło z wewnętrznych sieci przesyłowych
wytworzone w Elektrociepłowni Płock PKN ORLEN S.A. i źródłach obcych
zlokalizowanych na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku
WGO - odbiorcy ciepła w postaci wody gorącej pobierający ciepło z wewnętrznych sieci
przesyłowych wytworzone w Elektrociepłowni Płock PKN ORLEN S.A.
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Część IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
4.1. Ceny i stawki opłat.
G rup y odbiorców
W yszczególn ien ie

Jednostka
W G PEC

POA

PO

WGO

57431,43

105786,83

57431,43

4785,95

8815,57

4785,95

zl/GJ

29,44

82,72

w g. pkt 5.2

29,44

zł/t

X

5,53

w g. pkt 5.2

X

zł/m 3

10,07

X

X

11,94

X

X

5662,64

21678,81

471,89

1806,57

2,87

5,50

Cena za
zamówioną moc cieplną

w g. pkt 5.2

zł/M W

za rok
rata za m-c
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe:

zł/MW

za rok
rata za m-c
Stawka opłaty zmiennej

zl/GJ

za usługi przesyłowe

X

X

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. nie planuje w okresie obowiązywania niniejszej taryfy
dla ciepła przyłączania nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej (sieć wewnętrzna PKN
ORLEN S.A.) w związku z tym, taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci.
Część V
Warunki stosowania cen i stawek opłat
5.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców obejmuje:
•
•
•

wytwarzanie ciepła w postaci pary i wody gorącej oraz zakup ciepła ze źródeł obcych,
przesyłanie i dystrybucja wytworzonego i zakupionego ciepła wewnętrznymi sieciami
ciepłowniczymi będącymi własnością dostawcy,
pozyskiwanie, uzdatnianie i podgrzewanie nośnika ciepła dostarczanego do napełniania
instalacji odbiorczych a także do uzupełniania jej ubytków.

5.2.Warunki prowadzenia rozliczeń z odbiorcami na podstawie cen ustalonych przez
inne przedsiębiorstwa energetyczne (wytwórców ciepła), od których Polski Koncern
Naftowy OttłiE^tŚi.A. zakupuje ciepło dostarczane odbiorcom.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Z upoważnienia
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Cena za zamówioną moc cieplną
C R mw= 81829,47 x 0,9948 + C mw BASELL X 0,0038 +C mw ORLENEKO X 0,0014 (zł/M W )

Cena ciepła
CRgj = 49,11 x 0,9913 + C g j BASELLX 0,0052 + C g j orleneko x 0,0035 (zł/GJ)

Cena nośnika ciepła
CR, = 12,65x0,9837 + Ct BASELL X 0,0095 + Ct ORLENEKO X 0,0068 (zł/t)

gdzie:
C R m w , C R g j , CRt - cena odpowiednio za zamówioną moc cieplną, ciepła i nośnika ciepła do
rozliczeń z odbiorcami z grupy PO,
C m w , C g j , Ct n a z w a ź r ó d ł a c ie p ł a - cena odpowiednio za zamówioną moc cieplną, ciepła i
nośnika ciepła dla danego źródła ciepła

5.3. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia
systemowego.
Rozliczania z odbiorcami ciepła prowadzone będą na zasadach określonych w rozdziale
4 rozporządzenia o taryfach. W szczególności w przypadku:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia tego rozdziału rozporządzenia o taryfach, przy czym
opłatę za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie odpowiednich cen i stawek opłat
określonych w niniejszej taryfie, uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy w zakresie
podatku VAT,
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