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PREZES URE ZMIENIA MODEL REGULACYJNY DLA
CIEPŁOWNICTWA
Przed polskim ciepłownictwem stoi ogromne wyzwanie związane z procesem
transformacji, podyktowanym przede wszystkim polityką klimatyczną, w tym
zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi oraz rosnącymi kosztami zakupu
uprawnień do emisji CO2. Dlatego URE postanowił zmienić dotychczasowy model
regulacyjny dla przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego.
- Skupiamy się na poprawie warunków regulacyjnych do inwestowania przez przedsiębiorstwa
energetyczne oraz na promowaniu określonych efektów wynikających z inwestycji, a nie tylko na
samym procesie inwestowania. Oznacza to wprowadzenie wymiaru jakościowego do polityki
regulacyjnej w sektorze ciepłowniczym – podsumowujewprowadzenie nowych wytycznych mających
kluczowe znaczenie dla procesu taryfowego Rafał Gawin, Prezes URE.
Regulator zaznacza przy tym – Dostosowanie ciepłownictwa w Polsce do polityki klimatycznoenergetycznej UE powinno odbywać się przy zachowaniu podstawowych celów ustawy ‒ Prawo
energetyczne, a więc ochrony środowiska oraz równoważenia interesów odbiorców i przedsiębiorstw
energetycznych. Takie holistyczne podejście pozwoli na zachowanie równowagi pomiędzy interesami
przedsiębiorstw a słusznym interesem odbiorców ciepła zapewniając jednocześnie realizację zadań
inwestycyjnych zmierzających do transformacji energetycznej.

Reklama

Cel nadrzędny: wsparcie inwestycji i transformacji sektora
Celem wprowadzanych zmian jest dopasowanie modelu regulacyjnego dla ciepłownictwa do sytuacji
rynkowej oraz zapewnienie odpowiedniego zwrotu z kapitału tym przedsiębiorstwom, które chcą
prowadzić inwestycje zmierzające do realizacji celów polityki energetyczno – klimatycznej.
- W nowych wytycznych znaczący akcent położyliśmy na promowanie tych przedsiębiorstw
ciepłowniczych, które podejmują działania modernizacyjne i inwestycyjne – wskazuje Prezes Rafał
Gawin. - Zaktualizowana polityka regulacyjna jest więc dostosowana do zmian w otoczeniu rynkowym,
szczególnie w obszarze inwestycyjnym. Mając świadomość, że potrzebne są środki na inwestycje
skupiliśmy się na wypracowaniu takich rozwiązań, które będą promować inwestycje służące realizacji
strategicznych celów polityki energetycznej i wynikające z planów rozwoju przedsiębiorstw
ciepłowniczych – dodaje Szef Urzędu.
Nowa deﬁnicja wartości regulacyjnej aktywów
Zmieniła się deﬁnicja wartości regulacyjnej aktywów (WRA). W nowej, opublikowanej dziś informacji
Prezesa URE w sprawie w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła
zwrotu z kapitału na rok 2021została ona rozszerzona i uwzględnia teraz także planowane nakłady
inwestycyjne w infrastrukturę wytwórczą lub dystrybucyjną, które mają na celu realizację
strategicznych celów polityki energetycznej, wynikających z planu rozwoju.
Nowa deﬁnicja WRA: planowana wartość regulacyjna środków trwałych netto, faktycznie
zaangażowanych w prowadzenie danej działalności koncesjonowanej w zakresie zaopatrzenia
odbiorców w ciepło w pierwszym roku stosowania taryfy, ustalona na podstawie wartości księgowej,
z uwzględnieniem planowanych nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę wytwórczą lub
dystrybucyjną, mających na celu realizację strategicznych celów polityki energetycznej,
wynikających z planu rozwoju [w zł].
Elastyczne zasady i premia efektywnościowa dla planujących inwestycje
Inne będzie indeksowanie niektórych rodzajów kosztów uzasadnionych prowadzonej działalności (nie
tylko wskaźnikiem inﬂacji). Dodatkowo, dla przedsiębiorstw, które chcą inwestować uelastyczniono
stosowanie zasady wynikającej z algorytmu dotyczącego uzasadnionego przychodu[2].
Aby jeszcze bardziej zmotywować przedsiębiorstwa ciepłownicze do poprawy efektywności
prowadzenia działalności regulator postanowił dać możliwość uwzględniania premii
efektywnościowej, która będzie powiązana z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku obniżenia
kosztów działalności związanego z poprawą efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zmieniona została również wysokość możliwej do uwzględnienia premii za intensywność inwestowania
w wytwarzanie i przesyłanie oraz dystrybucję ciepła.
Nowe wytyczne będą stosowane od dziś do wszystkich postępowań taryfowych w segmencie
ciepłowniczym (także tych trwających w momencie publikacji nowego modelu). (URE)

