
    Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. 

 Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 7/2016 
w sprawie 

UPOWSZECHNIENIA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA JEDNOSKŁADNIKOWYCH CEN 
LUB STAWEK OPŁAT W ROZLICZENIU ZA DOSTAWĘ CIEPŁA 

Szanowni Państwo, 
Odbiorcy ciepła, 
Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujący się dostawą ciepła 

W związku z sygnałami spółdzielni mieszkaniowych dotyczącymi wysokich zdaniem 

odbiorców ciepła obciążeń wynikających z opłat stałych, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki uprzejmie wskazuje możliwość urealnienia ponoszonych opłat do faktycznie 

pobieranej ilości ciepła i przypomina, że zgodnie z § 24 ust. 1 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) przedsiębiorstwo energetyczne, na wniosek odbiorcy, określa w zawartej 

z nim umowie średnią: 

1) cenę ciepła, wyrażoną w złotych za GJ, zamiast ustalonej w taryfie ceny za

zamówioną moc cieplną i ceny ciepła lub stawki opłaty miesięcznej i stawki opłaty

za ciepło;

2) stawkę opłaty za usługi przesyłowe, wyrażoną w złotych za GJ, zamiast ustalonej

w taryfie stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej

za usługi przesyłowe.

Na podstawie § 24 ust. 2 ww. rozporządzenia średnią cenę ciepła i średnią stawkę 

opłaty za usługi przesyłowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oblicza się według 

wzorów: 

Cs = (Nzo x Ctn + Qso x Ctc) : Qso 

Osp = (Nzo x Otsp + Qso x Otzp) : Qso 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Cs -    średnią cenę ciepła dla danego odbiorcy [w zł/GJ], 

Osp -   średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla danego odbiorcy [w zł/GJ], 

Nzo -   moc cieplną zamówioną przez danego odbiorcę [w MW], 



Ctn -   cenę za zamówioną moc cieplną lub dwunastokrotność stawki opłaty miesięcznej za 

zamówioną moc cieplną, określone w taryfie dla grupy taryfowej, do której jest zaliczony 

dany odbiorca [w zł/MW], 

Otsp -  stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe, określoną w taryfie dla grupy taryfowej, 

do której jest zaliczony dany odbiorca [w zł/MW], 

Qso -   planowaną wielkość sprzedaży ciepła dla danego odbiorcy [w GJ], 

Ctc -   cenę ciepła lub stawkę opłaty za ciepło, określone w taryfie dla grupy taryfowej, do 

której jest zaliczony dany odbiorca [w zł/GJ], 

Otzp -  stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe, określoną w taryfie dla grupy 

taryfowej, do której jest zaliczony dany odbiorca [w zł/GJ]. 

W przypadku gdy pobór ciepła przez odbiorcę występuje wyłącznie poza sezonem 

grzewczym, znajduje zastosowanie § 24 ust. 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym 

przedsiębiorstwo energetyczne może stosować w rozliczeniach z takim odbiorcą tylko 

określone w taryfie dla danego źródła ciepła i sieci ciepłowniczej cenę ciepła lub stawkę 

opłaty za ciepło i stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe. 

Mając na uwadze sformułowanie zawarte w § 24 ust. 1 „Przedsiębiorstwo energetyczne, 

na wniosek odbiorcy, określa …” zdaniem Prezesa URE, przepis ten należy stosować 

obligatoryjnie, po złożeniu stosownego wniosku przez odbiorcę ciepła. 


