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Wrocław, dnia 25 maja 2022 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OWR.4210.19.2022.564.XVII.MK
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust.
1, 2 i 2f, art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,
zawartego w piśmie z dnia 29 marca 2022 r., uzupełnionego pismami z dnia 1 kwietnia i 11 maja
2022 r., w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,
postanawiam
zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2022 r.
nr OWR.4210.37.564.XVII.MK i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla
ciepła. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej
decyzji.
UZASADNIENIE
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE") z dnia 19 stycznia
2022 r. nr OWR.4210.37.564.XVII.MK została zatwierdzona, ustalona przez Przedsiębiorstwo na
podstawie 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 zmianami) zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym, taryfa dla ciepła na okres
jednego roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania. Powyższa taryfa została wprowadzona do
stosowania z dniem 4 lutego 2022 r.
Pismem z dnia 29 marca 2022 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o wprowadzenie do
taryfy stawki opłat za przyłączenie do sieci parowej, a pismem z dnia 1 kwietnia 2022 r.
rozszerzyło zakres wniosku i na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego,
Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła
w zakresie wysokości określonych w niej cen ciepła, cen za zamówioną moc cieplną, cen nośnika
ciepła ze źródeł ciepła oraz stawek opłat przesyłowych.
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Zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, przedsiębiorstwo energetyczne
w odniesieniu do jednostek kogeneracji, do których jest stosowany uproszczony sposób kalkulacji
cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła, o którym 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 – Prawo energetyczne lub zostanie zmieniony wskaźnik referencyjny, o którym mowa
w art. 47 ust. 2f ustawy, dotyczący paliwa stosowanego w jednostce kogeneracji.
W związku z opublikowaniem Informacji Prezesa URE nr 17/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych
niebędących jednostkami kogeneracyjnymi w roku 2021 oraz Informacji Prezesa URE nr 16/2022
z dnia 31 marca 2022 r. w której ogłoszono nowy wskaźnik referencyjny dla paliw stosowanych
w jednostce kogeneracji Przedsiębiorstwa zmiana w tym zakresie jest zasadna.
We wniosku w sprawie zmiany taryfy, Przedsiębiorstwo wskazało, że powyższe okoliczności
uzasadniają konieczność zmiany wprowadzonej do stosowania taryfy dla ciepła i zachowany
został termin określony w§ 45e i § 45f rozporządzenia taryfowego.
Zmiany ceny i stawki opłat za ciepło znalazło odzwierciedlenie w stawkach opłat za przesyłanie
i dystrybucję ciepła, poprzez uwzględnienie wyższych kosztów traconego ciepła.
Zgodnie z zapisem ustalonym w punkcie 4.2 taryfy Przedsiębiorstwa, zatwierdzonej decyzją
Prezesa URE z dnia 19 stycznia 2022 r. nr OWR.4210.37.564.XVII.MK: „Taryfa nie zawiera stawek
opłat za przyłączenie do sieci. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowych odbiorców,
sprzedawca uczyni to nieodpłatnie lub niezwłocznie wystąpi do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę
taryfy w zakresie ustalenia stawek opłat za przyłączenie do sieci”. Ponieważ wystąpiła potrzeba
przyłączenia obiektu do sieci parowej 0,6 MPa, Przedsiębiorstwo wniosło o uwzględnienia stawki
opłat za przyłączenie do tej sieci.
Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 k.p.a.,
zgodnie z którymi 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.
Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej
w trybie art. 155 k.p.a., a zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy
szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes strony orzeczono jak w rozstrzygnięciu.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie
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dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zmianami).
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 w części (art. 479 49 Kodeksu
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57,
50-032 Wrocław.
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 2020 r. poz. 755 ze zmianami). 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 art. 100 i następne 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 wydal 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. Decyzja jako zgodna z żądaniem strony podlega wykonaniu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
6. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do
ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”.
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 w „Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia

Dyrektor
Południowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
/-/
Anna Mielcarek
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Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

NINIEJSZA ZMIANA TARYFY
STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia
SlAS^. ...... 2022 r.
Nr OWR.4210.19.2022 564.XVII.MK

z upowa lenia
Prezesa Urzędu Re (llacji Energetyki

Południowo-Zaehoddi^Odriziatu Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
t siedzibę we Wrocławiu

Anna Mielcarek

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

G riipa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn
Spółka Akcyjna
ul. Mostowa 30 A
skr. poczt 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle

REGON

530544497; N IP 749-00-05-094
EDO 000023850
-36-
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W taryfie dla ciepła Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2022 roku
nr OWR.4210.37.564.XVII.MK, wprowadzonej do stosowania 04 lutego 2022 roku, zmianie ulegają zapisy
w rozdziale 4. Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat.
Punkt 4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło oraz 4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
otrzymują brzmienie:
„4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło

Wyszczegó ln ien ie

Jednostki

Cena za zamówioną moc
cieplną

zł/MW/rok

Wysokość cen i stawek opłat
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
Al-2 p
Al-2 gr
Al-1
Al-2
94 001,49

rata miesięczna

7 833,46

Cena ciepła

zł/GJ

31,04

Cena nośnika ciepła

zł/nT

24,18

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

zł/MW/rok

-

47 862,28

48 510,86

rata miesięczna

-

3 988,52

4 042,57

Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

zł/GJ

-

Wyszczególnienie

Jednostki

Cena za zamówioną moc
cieplną

zł/MW/rok

Wysokość cen i stawek opłat
Grupa A3
Grupa A4
64 963,78

rata miesięczna

5 413,65

Cena ciepła

zł/GJ

41,82

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,31

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

zł/MW/rok

9 931,47

16 104,67

rata miesięczna

827,62

1 342,06

zł/GJ

6,18

10,38

Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

20,26

19,61

23,33

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
W przypadku przyłączenia odbiorcy do sieci pary wodnej 0,6 MPa, stosowane będą następujące stawki:
Rodzaj przyłącza 1*DN [mm]

Stawki opłat za przyłączenie [zł/mb]

DN 50

700,00

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci wody grzewczej i parowej 1,5 MPa. W przypadku
wystąpienia potrzeby przyłączenia nowych odbiorców do sieci, sprzedawca uczyni to nieodpłatnie lub
niezwłocznie wystąpi do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie ustalenia stawek opłat za
przyłączenie do sieci.
Ustalone wyżej stawki opłat nie zawierają podatku od
W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązując

towarów i usług
i przepisami.”

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
Południowo-Zachgdnielfaeddziału Terenowego
Urzędu R & g u B ciK ^ rg ety ki
z siedzibąw e\vrostaw iu

Anna Mielcarek
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