
 

 

INFORMACJA NR OWR.4210.32.15.2017.2018.2678.XII-A.MK 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowieniem 

z dnia 15 lutego 2018 r. OWR.4210.32.14.2017.2018.2678.XII-A.MK ustalił poprawny zapis punktu 4.1 

"Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat", taryfy załączonej do decyzji z dnia 18 stycznia 2018 r. 

OWR.4210.32.2017.2018.2678.XII-A.MK zatwierdzającej taryfę dla ciepła KGHM Polska Miedź S.A.  

Poprawny zapisu punktu 4.1 taryfy powinien mieć brzmienie:   

 

4.1 Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość  cen 

Grupa ZP Grupa ZG 

Cena za zamówioną moc 

cieplną 

zł/MW/rok 33.063,96 29.933,97 

rata miesięczna 2.755,33 2.494,50 

Cena ciepła zł/GJ 28,74 28,31 

Cena nośnika ciepła zł/m3 17,26 17,25 

Dla odbiorców w grupach Bw1/L, Bw2/L, Bp/L Przedsiębiorstwo energetyczne stosuje ceny: 

- za zamówioną moc cieplną wyrażone w zł/MW, 

- ciepła wyrażone w zł/GJ, 

- nośnika ciepła wyrażone w  zł/m3, w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Energetyka Sp. z o.o. 

w Lubinie, dla grup odbiorców: 

- Bw1/L – grupa taryfowa LG1w, źródło ciepła Elektrociepłownia „EC-4 Legnica”, ciepło w postaci gorącej 

wody, 

- Bw2/L i Bp/L – grupa taryfowa LG1p, źródło ciepła Elektrociepłownia „ EC-4 Legnica”, ciepło w postaci 

pary wodnej, Dla odbiorców w grupach Bw1/G, Bw2/G, Bp/G przedsiębiorstwo energetyczne stosuje ceny: 

- za zamówioną moc cieplną wyrażone w zł/MW, 

- ciepła wyrażone w zł/GJ, 

- nośnika ciepła wyrażone w zł/m3,w wysokości określonej w wewnętrznej taryfie dla ciepła KGHM Polska 

Miedź Spółka Akcyjna Oddział Huta Miedzi „Głogów” , dla grup odbiorców: 

- Grupa Bw1/G – odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej - na potrzeby 

centralnego ogrzewania ze źródła ciepła wytwórcy ciepła, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy 

- Huty Miedzi „Głogów”, 
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- Grupa Bw2/G – odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej - na potrzeby 

ciepłej wody użytkowej ze źródła ciepła wytwórcy ciepła, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy 

- Huty Miedzi „Głogów”, 

- Grupa Bp/G – odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest w postaci pary wodnej ze źródła ciepła 

wytwórcy ciepła, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy - Huty Miedzi „Głogów, oraz 

następujące wysokości stawek opłat, określone przez przedsiębiorstwo energetyczne: 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość  stawek opłat 

Grupa Bw1/G Grupa Bw2/G Grupa Bp/G 

Stawka opłaty stałej za 

usługi przesyłowe 

zł/MW/rok 17.808,56 14.875,23 12.226,28 

rata miesięczna 1.484,05 1.239,60 1.018,86 

Stawka opłaty zmiennej za 

usługi przesyłowe 
zł/GJ 16,06 20,79 8,07 

 

 

 

 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość  stawek opłat 

Grupa Bw1/L Grupa Bw2/L Grupa Bp/L 

Stawka opłaty stałej za 

usługi przesyłowe 

zł/MW/rok 6.153,71 7.215,39 6.657,74 

rata miesięczna 512,81 601,28 554,81 

Stawka opłaty zmiennej za 

usługi przesyłowe 
zł/GJ 14,05 18,23 3,24 

 

Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 

Energetyki we Wrocławiu: 

M. Gawlik 
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