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Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 51/2021) 

w sprawie 

korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki 

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie 

 

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 oraz stosownie do art. 6 ust. 2 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 2019 r. 

poz. 1874, dalej: „ustawa KDT”) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, ustalił decyzją z dnia 31 

sierpnia 2021 r. wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki Polenergia 

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie 

(d. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie), w związku 

z zakończeniem okresu korygowania, trwającym od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 1 czerwca 

2020 r. Wysokość tej korekty została określona na kwotę 3 758 459 zł. 

Ustawa KDT jest programem pomocy publicznej, który ma ułatwić wytwórcom działanie 

w warunkach konkurencji rynku energii elektrycznej po przedterminowym rozwiązaniu umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej zawartych ze spółką PGE Polska Grupa 

Energetyczna S.A. (dawniej spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.). Program ten został 

zatwierdzony i dopuszczony do stosowania Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 25 września 

2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Polskę w ramach umów długoterminowych 

sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz pomocy państwa którą Polska planuje udzielić 

w ramach rekompensaty z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży 

mocy i energii elektrycznej (Dz. U. UE L 83/1 z dnia 28 marca 2009 r.). 

W ramach realizacji tego programu, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 

otrzymała w kolejnych latach okresu korygowania środki finansowe na pokrycie tzw. kosztów 

osieroconych. Łączna kwota tych środków, wraz z wysokością korekty końcowej, nie 

przekroczyła poziomu kwoty maksymalnej, określonej w załączniku nr 2 do ustawy KDT, dla 

ww. spółki. 
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