
DECYZJA NR DRE.WRC.4210.10.6.2016.ARY
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego:
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,

złożonego w  dniu 30 listopada 2016 r. (pismo z  dnia 29 listopada 2016 r., znak: REW/1461/2016),  
ostatecznie skorygowanego w dniu 16 grudnia 2016 r. (pismo z  dnia 16 grudnia 2016 r., znak: 
REW/1586/EBT/2016)  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji, na okres 1 roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30 listopada 2016 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zatwierdzenia taryfy, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie 
ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła 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 Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym".

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 grudnia 2016 r.

Poz. 11507



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 w taryfie przy zastosowaniu uproszczonego sposobu ich kalkulacji, zgodnie z  §  13  rozporządzenia 
taryfowego.

Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono zgodnie z wnioskiem 
Przedsiębiorstwa i brzmieniem § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

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 oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania 
cywilnego).

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. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji 
Energetyki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

4. 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.

 

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i 

Ciepła

Adam Dobrowolski

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 29 listopada 2016 r.

na rachunek: 95103015080000000550024055.

Główny Specjalista: Agnieszka Ryfka

Otrzymują:

1. Pan Jerzy Majchrzak

i Pan Przemysław Garstka

Pełnomocnicy

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09 - 411 Płock

2. Wojewoda Mazowiecki

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski
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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 2012 r., 
poz. 1059, zpóźn. zm.). 

2. Rozporządzenie o taryfach - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z 
tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291). 

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. 
PO A - 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. 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z upoważnienia 

DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I CIEPfJ 
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Część IV 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

4.1. Ceny i stawki opłat. 

Wyszczególnienie Jednostka 
Grupy odbiorców 

Wyszczególnienie Jednostka 
WGPEC POA PO WGO 

Cena za 

zamówioną moc cieplną 

za rok zł/MW 50704,96 60408,23 
wg. pkt 5.2 

50704,96 

rata za m-c 4225,41 5034,02 4225,41 

Cena ciepła zł/GJ 25,37 47,24 wg. pkt 5.2 25,37 

Cena nośnika ciepła 
zł/t X 3,15 wg. pkt 5.2 X 

Cena nośnika ciepła 
zł/m3 9,32 X X 10,09 

Stawka opłaty stałej za 

usługi przesyłowe: 

za rok zł/MW X X 4174,24 21430,68 

rata za m-c 347,85 1785,89 

Stawka opłaty zmiennej 

za usługi przesyłowe zł/GJ 
X X 2,46 4,53 

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 ORLEN S.A. zakupuje ciepło dostarczane odbiorcom. jlENERGETYKI 

Rozliczenia z odbiorcami z grupy PO: za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za noińik 
ciepła, dokonywane będą w oparciu o ceny, ustalone wg podanych niżej wzorów: 

''krowolskt 
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Cena za zamówioną moc cieplną 

CRMW= 60632,67 x 0,9952 +CMW BASELL x 0,0035 +CMW ORLENEKO x 0,0013 (zł/MW) 

Cena ciepła 

CRGJ = 35,71 x 0,9904 + CGJ BASELL x 0,0066 + CGJ ORLENEKO x 0,0030 (zł/GJ) 

Cena nośnika ciepła 

CRt = 9,35 x 0,9826 + Ct BASELL x 0,0114 + Ct ORLENEKO x 0,0060 (zł/t) 

gdzie: 
CRmw , CRgj , CRt - cena odpowiednio za zamówioną moc cieplną, ciepła i nośnika ciepła do 
rozliczeń z odbiorcami z grupy PO, 
Cmw , Cgj , Ct nazwa źródła ciepła - 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. 

5.4. Sposób wprowadzenia zmian cen i stawek opłat. 

Do wszelkich zmian niniejszej taryfy, w szczególności zmian zawartych w niej cen 
i stawek opłat, stosuje się odpowiednio postanowienia art. 47 ustawy. 
0 cenach i stawkach opłat zawartych w niniejszej taryfie, w tym o wysokości tych cen 
1 stawek opłat, odbiorcy zostaną powiadomieni na piśmie, co najmniej na 14 dni przed 
wprowadzeniem ich do rozliczeń. 
Taryfę wprowadza się do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Z upoważnienia 
DYREKTOR 

DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁĄ 

O 
rn Dobrowolsk 
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