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 Informacja 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  58/2018  

w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych 
w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2017 rok - indywidualne rozliczenie 

beneficjentów pomocy publicznej 
 

W ramach realizacji ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców 

w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 569, ze zm.) Prezes URE w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. dokonał korekt rocznych 

kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów 

nieodebranego gazu ziemnego za 2017 r. dla wytwórców objętych tą ustawą i uczestniczących w 2017 r. 

w programie pomocy publicznej. Zgodnie z określonym w art. 30 tej ustawy wzorem wysokość korekty rocznej 

kosztów osieroconych została obliczona jako różnica pomiędzy należną za dany rok kwotą kosztów 

osieroconych a wypłaconą wytwórcom zaliczką na poczet tych kosztów. Analogicznie obliczono korektę 

roczną kosztów, o których mowa w art. 44 tej ustawy. Poniżej przedstawione zostało indywidualne rozliczenie 

za 2017 r. każdego z wytwórców objętego ww. ustawą. 
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Suma korekt 
rocznych 
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przekazanych 

wytwórcom 
(zaliczki+korekty) 

1 2 3 = 1+2 4 5 6 = 4+5 7 = 3+6 

tys. zł 

1 
Elektrownia Pątnów II Sp. 
z o.o. 

123 028,614   123 028,614 58 304,942  58 304,942  181 333,556  

2 
Polenergia 
Elektrociepłownia 
Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 

0,000 40 000,000 40 000,000 28 503,881  19 101,963 47 605,844  87 605,844  

3 CEZ Chorzów S.A. 38 508,000   38 508,000 22 059,588    22 059,588  60 567,588  

4 
Elektrociepłownia Zielona 
Góra S.A. 

32 000,000 36 780,000 68 780,000 2 042,475  6 265,987 8 308,462  77 088,462  

  RAZEM 193 536,614 76 780,000 270 316,614 110 910,886 25 367,950 136 278,836 406 595,450 

 


