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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wrocław, dnia 20 lipca 2005 r.

OPO-4210-38(7)/2005/3706/III/JP
DECYZ J A
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3,
w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96,
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) oraz
w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.
U.
z
2000
r.
Nr
98,
poz.
1071,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660,
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78,
poz. 682)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 14 czerwca 2005 r.
uzupełnionego pismami z 28 czerwca 2005 r. i 13 lipca 2005 r.
Sydkraft Term Sp. z o.o.
z siedzibą w Złotowie
posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 799-18-91-848
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić współczynniki korekcyjne Xr, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to przedsiębiorstwo
działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego
roku stosowania taryfy dla działalności gospodarczej w zakresie:
a) wytwarzania ciepła - w wysokości 0,0%,
b) przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 0,0%,
3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa w punkcie 2 
do 31 sierpnia 2007 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z 6 lutego 2002 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/1030/
/3706/W/3/2002/MJ,
sprostowaną
postanowieniem
nr
WCC/1030A/3706/W/3/2002/MJ
z 26 lutego 2002 r., zmienioną decyzją nr WCC/1030B/3706/W/OPO/2003/AJ z 6 marca 2003 r.,
nr WCC/1030C/3706/W/OPO/2003/AJ z 4 listopada 2003 r., nr WCC/1030D/
/3706/W/OPO/2004/AJ z 24 maja 2004 r., nr WCC/1030E/3706/W/OPO/2004/AJ z 20 lipca 2004
r. i nr WCC/1030F/3706/W/OPO/2005/AJ z 14 lipca 2005 r. oraz na przesyłanie
i dystrybucję ciepła nr PCC/1014/3706/W/3/2002/MJ, sprostowaną postanowieniem
nr PCC/1014A/3706/W/3/2002/MJ z 26 lutego 2002 r., zmienioną decyzją nr PCC/1014B/
/3706/W/OPO/2003/AJ z 6 marca 2003 r., nr PCC/1014C/3706/W/OPO/2003/AJ z 4 listopada
2003 r. oraz decyzją nr PCC/1014D/3706/W/OPO/2004/AJ z 20 lipca 2004 r.,
15 czerwca 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna
z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy  Prawo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy –
Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 30 lipca
2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz.1902), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w
okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
Współczynniki korekcyjne Xr Przedsiębiorstwo stosuje zgodnie z § 26 rozporządzenia taryfowego, dostosowując ceny i stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności
gospodarczej.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym
od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Lubuskiego, Pomorskiego oraz Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Lubuskiego, Pomorskiego
oraz Wielkopolskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKT O R
ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibą w Poznaniu

Henryk Kanoniczak

Sydkraft Term Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3
TARYFA DLA CIEPŁA
Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 20 lipca 2005 r. nr OPO-4210-38(7)/2005/3706/III/JP
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów
1. ustawa – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 i Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 29, poz.
257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875
i Nr. 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 62,
poz. 552);
2. rozporządzenie taryfowe  rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 30 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z
2004 r. Nr 184, poz. 1902);
3. rozporządzenie przyłączeniowe  rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z 30 czerwca 2004 r. w
sprawie szczegółowych warunków przyłączenia
podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji
tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167,
poz. 1751);
4. sprzedawca  Sydkraft Term Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,
ul.
Za
Dworcem
3,
77-400 Złotów;
5. odbiorca  każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło
na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
6. taryfa  zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich
stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla
określonych w nim odbiorców w trybie określonym
ustawą;
7. grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z
usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło,
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich
stosowania;
8. źródło ciepła  połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła;
9. lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;
10. zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcę
największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych,
która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest
niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

11. układ pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół
urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania
ciepła;
12. przyłącze  odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych
za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła,
łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w
obiektach;
13. sieć ciepłownicza  połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.
C Z Ę Ś Ć II
Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło
Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną
z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:
a) wytwarzania ciepła  decyzja nr WCC/1030/3706/
/W/3/2002/MJ z 6 lutego 2002 r., sprostowana postanowieniem nr WCC/1030A/3706/W/3/2002/ /MJ z 26
lutego
2002
r.,
zmieniona
decyzją
nr WCC/1030B/3706/W/OPO/2003/AJ z 6 marca 2003
r.,
nr
WCC/1030C/3706/W/OPO/2003/AJ
z 4 listopada 2003 r., nr WCC/1030D/3706/W/
/OPO/2004/AJ z 24 maja 2004 r., nr WCC/1030E/
/3706/W/OPO/2004/AJ z 20 lipca 2004 r. oraz decyzją
nr
WCC/1030F/3706/W/OPO/2005/AJ
z 14 lipca 2005 r.,
b) przesyłania i dystrybucji ciepła  decyzja nr PCC/
/1014/3706/W/3/2002/MJ z 6 lutego 2002 r., sprostowana
postanowieniem
nr
PCC/1014A/
/3706/W/3/2002/MJ z 26 lutego 2002 r., zmieniona
decyzją
nr
PCC/1014B/3706/W/OPO/2003/AJ
z 6 marca 2003 r., nr PCC/1014C/3706/W/OPO/
/2003/AJ z 4 listopada 2003 r. oraz decyzją
nr PCC/1014D/3706/W/OPO/2004/AJ z 20 lipca 2004
r.
C Z Ę Ś Ć III
Podział odbiorców na grupy
Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono
szesnaście grup odbiorców:
1. Grupa W/AW1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
lokalnych źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 16, 18 i
20 w Murowanej Goślinie,
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2. Grupa W/AW2 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
źródle ciepła opalanym olejem opałowym zlokalizowanym w Łopuchowie koło Murowanej Gośliny, w
którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5
MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze,
3. Grupa D/BC – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy
ul. Drzymały 6 w Chojnowie, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio
zasilającym instalacje odbiorcze,
4. Grupa L/BW1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym
przy ul. Ks. A. Kostki 33 we Wschowie, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze,
5. Grupa L/BW2 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym
przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze,
6. Grupa L/BW3 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym
przy Al. Niepodległości 19 w Sulechowie, w którym
zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW,
bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze,
7. Grupa W/BC – odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy Placu Wolności 17 w Poznaniu,
8. Grupa W/BW1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym
przy Osiedlu Poziomkowym 10 A w Suchym Lesie,
w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza
5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze,
9. Grupa W/BW2 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
lokalnym źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy Osiedlu Poziomkowym 10 J w Suchym Lesie,
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10. Grupa W/BW3 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym
przy ul. Graszyńskiego 2 w Murowanej Goślinie, w
którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5
MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze,
11. Grupa W/CW – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym
na Os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp., w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5
MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze,
12. Grupa W/CC – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
lokalnym źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 16 w Wolsztynie,
13. Grupa D/DW – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym
przy ul. Kopernika 29 w Miliczu, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne
sprzedawcy,
14. Grupa L/DW – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
lokalnym źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy Al. Niepodległości 31 w Sulechowie,
15. Grupa W/BW4 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym
przy ul. Wojska Polskiego 11 w Murowanej Goślinie,
w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza
5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze,
16. Grupa P/CC – odbiorcy ciepła wytwarzanego w
źródle opalanym zrębkami drzewnymi zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 10 w Czarnej Wodzie, w
którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5
MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze.
C Z Ę Ś Ć IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
1. Stawki opłat w zakresie wytwarzania ciepła
odbiorców: P/CC , W/BC, W/BW3, W/BW1,
W/AW1, W/CC, W/CW, W/BW4, L/BW1,
D/BC,
L/BW2,
L/DW,

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
Lp.

Grupa odbiorców

dla grup
W/BW2,
W/AW2,
L/BW3.

Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

1.

P/CC

6 679,99

8 149,59

20,35

24,83

2.

W/BC

5 667,96

6 914,91

36,54

44,58

3.

W/BW3

6 117,91

7 463,85

33,44

40,80

4.

W/BW1

7 646,02

9 328,14

34,04

41,53

5.

W/BW2

6.

W/AW1

7 645,78
4 910,72

9 327,85
5 991,08

38,54
27,94

47,02
34,09

7.

W/CC

8.

W/CW

5 161,50
7 276,81

6 297,03
8 877,71

38,08
29,89

46,46
36,47

9.

W/BW4

11 545,94

14 086,05

35,72

43,58

1

2

3

4

5

6

10.

L/BW1

7 891,07

9 627,11

31,19

38,05

11.

W/AW2

7 827,47

9 549,51

37,71

46,01

cd. tabeli
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12.

D/BC

6 999,15

8 538,96

39,13

47,74

13.

L/BW2

14

L/DW

8 808,97
7 304,82

10 746,94
8 911,88

39,35
33,02

48,01
40,28

15.

L/BW3

5 363,50

6 543,47

41,36

50,46

1. Ceny i stawki opłat dla grupy odbiorców D/DW.
Lp.

1.

Rodzaje cen i stawek opłat

Jednostka miary

cena za zamówioną
moc cieplną

roczna
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c

netto

brutto

59 960,02

73 151,22

4 996,67

6 095,94

2.

cena ciepła

zł/GJ

34,43

42,00

3.

cena nośnika ciepła

zł/m

3

12,08

14,74

12 842,93

15 668,37

1 070,24

1 305,69

7,35

8,97

4.

5.

stawka opłaty stałej
za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c

stawka opłaty zmiennej za usługę
przesyłową

zł/GJ

W przedstawionych w części IV pkt 12 cenach
i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.
3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do
sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych
odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i
wystąpi o jej zatwierdzenie
CZĘŚĆ V
Zasady ustalania cen i stawek opłat
Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy
zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz z § 24
rozporządzenia taryfowego. Jednostkowe koszty ustalono według zasad określonych w § 1821 rozporządzenia
taryfowego.
C Z Ę Ś Ć VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi
odbiorców
określonych
w
rozdziale
6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
 niedotrzymania przez strony warunków umowy
sprzedaży ciepła,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

 udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w
rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
C Z Ę Ś Ć VII
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat
1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45
dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o
rozpoczęciu stosowania taryfy co najmniej na 14 dni
przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
3. Sprzedawca może dostosowywać ceny i stawki opłat
do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z § 26 rozporządzenia taryfowego.
4. O dokonywanych zmianach cen i stawek opłat odbiorcy będą informowani w formie pisemnej, co najmniej
na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek
opłat.
PREZES ZARZĄDU
JACEK CYBULSKI

2802

PREZES
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OWR-4210-31/2005/177/VII-A/DT
DECYZ J A
Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 3 lit b, w związku z art.
30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34,
poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552), oraz w związku z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 30 maja 2005 r.
uzupełnionego pismem z dnia 16 czerwca 2005 r.
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Jeleniej Górze
posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 230415510
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić taryfę dla ciepła
ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji,
na okres do 31 sierpnia 2006 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 28 października 1998 r.: na wytwarzanie ciepła nr
WCC/426/177/U/OT-6/98/AD ze zmianami z dnia 25 lipca 2000 r. nr WCC/426A/177/ /W/3/2000/ZJ, z dnia 25 maja
2001 r. nr WCC/426B/177/W/3/2001/RW, z 9 stycznia 2002 r. nr WCC/426C/ /177/W/3/2001/RW, z dnia 26 listopada
2002
r.
nr
WCC/426D/177/W/OWR/2002/TT
i
z
dnia
2
czerwca
2004 r. nr WCC/426E/177/W/OWR/2004/TT/MB oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/448/177/U/ /OT6/98/AD ze zmianami z dnia 28 września 1999 r. nr PCC/448/S/177/U/3/99, z dnia 7 czerwca 2000 r.
nr PCC/448A/177/W/3/2000/ZJ i z dnia 26 czerwca 2002 r. nr PCC/448B/177/W/OWR/2002/HC, w dniu
3 czerwca 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje,
ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, proponują okres ich obowiązywania oraz przedkładają je Prezesowi URE
do zatwierdzenia.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184,
poz. 1902).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania cen i
stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym
poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podstawie sprawozdania finansowego.
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych, o którym mowa
w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ
uwzględnia ochronę interesów odbiorców.
Prezes URE nie ustalił wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy
– Prawo energetyczne.
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Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa do dnia
31 sierpnia 2006 r., stosownie do art. 23 ust. 2 pkt 3 lit b ustawy – Prawo energetyczne.
Jednocześnie, uznając efektywność Przedsiębiorstwa za adekwatną do poziomu przyjętych przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła, Prezes URE nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w
§ 25 ust. 9 rozporządzenia taryfowego, do określenia projektowanej poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa poprzez ustalenie współczynników korekcyjnych Xw.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art.
47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.
3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKT O R
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibą we Wrocławiu

Wincenty Rękas

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W JELENIEJ GÓRZE

TARYFA DLA CIEPŁA
Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 21 lipca 2005 r. nr OWR-4210-31/2005/177/VII-A/DT
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1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959, Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552),
rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz.
1902),
rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w
sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci
(Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),
taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany
jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w
trybie określonym ustawą,
przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Jeleniej Górze, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,
odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na
podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło
ciepła, bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze
źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający
ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym
węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje
z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika
ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości
ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący
więcej niż jeden obiekt,
obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół
urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do
obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi
rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych
cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę
największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w
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danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do
zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej
temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w
punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego
określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywna temperatura ciepłej wody,
nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez
zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez
ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie
pomiarów dokonywanych przez układ pomiaroworozliczeniowy.
2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz
przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z
dnia 28 października 1998 r. na:
– wytwarzanie ciepła nr WCC/426/177/U/OT-6/98/ /AD
ze zmianami: z dnia 25 lipca 2000 r. nr WCC/
/426A/177/W/3/2000/ZJ, z dnia 25 maja 2001 r. nr
WCC/426B/177/W/3/2001/RW, z 9 stycznia 2002 r. nr
WCC/426C/177/W/3/2001/RW, z dnia 26 listopada
2002 r. nr WCC/426D/177/W//OWR/ /2002/TT oraz z
dnia
2
czerwca
2004
r.
nr
WCC/
/426E/177/W/OWR/2004/TT/MB,
– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/448/177/U/
/OT-6/98/AD ze zmianami: z dnia 28 września 1999 r.
nr PCC/448/S/177/U/3/99, z dnia 7 czerwca 2000 r. nr
PCC/448A/177/W/3/2000/ZJ oraz z dnia 26 czerwca
2002 r. nr PCC/448B/177/W/ /OWR/2002/HC.
3. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące grupy taryfowe:
MB Odbiorcy, którym ciepło jest dostarczane bezpośrednio ze źródła ciepła,
S Odbiorcy, którym ciepło jest dostarczane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,
W Odbiorcy, którym ciepło jest dostarczane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych
sprzedawcy,
N Odbiorcy, którym ciepło jest dostarczane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych oraz
zewnętrznych instalacji odbiorczych eksploatowanych przez sprzedawcę,
LK Odbiorcy, którym ciepło jest dostarczane z lokalnego
źródła ciepła, przy ul. Wojska Polskiego 40, opalanego koksem,
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LG Odbiorcy, którym ciepło jest dostarczane ze źródeł
ciepła przy ul. G. Zapolskiej 4 i przy ul. Piłsudskiego
15, opalanych gazem.

4.
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RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK
OPŁAT

4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło

Grupa MB
Wyszczególnienie

Wysokość cen
Grupa MB

Jednostki

netto
44 769,36
3 730,78
22,59
4,05

zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m

Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła

brutto
54 618,62
4 551,55
27,56
4,94

Grupy S, W i N
Wyszczególnienie

Jednostki

zł/MW/rok
rata
miesięczna
Cena ciepła
zł/GJ
3
Cena nośnika ciepła
zł/m
zł/MW/rok
Stawka opłaty stałej za
rata
usługi przesyłowe
miesięczna
Stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
za usługi przesyłowe
Cena za zamówioną moc
cieplną

Grupa S
netto
brutto
44 769,36
54 618,62

Wysokość cen i stawek opłat
Grupa W
netto
brutto
44 769,36
54 618,62

Grupa N
netto
brutto
44 769,36
54 618,62

3 730,78

4 551,55

3 730,78

4 551,55

3 730,78

4 551,55

22,59
8,06
8 746,31

27,56
9,83
10 670,50

22,59
8,06
14 031,16

27,56
9,83
17 118,02

22,59
8,06
15 563,11

27,56
9,83
18 986,99

728,86

889,21

1 169,26

1 426,50

1 296,93

1 582,25

7,20

8,78

9,51

11,60

10,55

12,87

Grupy LK i LG
Wyszczególnienie

Jednostki

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/miesiąc
zł/GJ

Wysokość stawek opłat
Grupa LK
Grupa LG
netto
brutto
netto
brutto
8 239,31

10 051,96

6 392,69

7 799,08

37,21

45,40

35,47

43,27

Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.
4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące stawki opłat za
przyłączenie do sieci
Rodzaj przyłącza
2xDn
mm
32
40
50
65
80
100

Technologia preizolowana
stawki opłat
netto
brutto
zł/mb
zł/mb
128,16
156,36
137,46
167,70
151,41
184,72
162,96
198,81
184,13
224,64
237,12
289,29

Stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.
5. SPOSÓB OBLICZANIA OPŁAT
czonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego
Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówio- instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraninej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc czenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w
cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty mieumowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub
sięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy tary- stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej.
fowej.
Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc,
Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w któ- w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn
rym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostar- ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzu-
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pełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego w węźle cieplnym
lub w miejscu określonym w umowie, oraz ceny nośnika
ciepła dla danej grupy taryfowej.
Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe –
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi
przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za
każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi
iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie
odczytów
wskazań
układu
pomiaroworozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła
cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych
albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki
opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy
taryfowej.
Opłata za przyłączenie – obliczana jako iloczyn długości
przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, ustalonej w
taryfie dla danego rodzaju przyłącza.
W przypadku dostarczania ciepła do grupowego węzła
cieplnego, obsługującego obiekty więcej niż jednego
odbiorcy, opłaty pobierane od poszczególnych odbiorców
oblicza się według zasad określonych w § 34 rozporządzenia taryfowego.
W przypadku grupowego węzła cieplnego, z którym połączone są instalacje odbiorcze zasilające obiekty więcej
niż jednego odbiorcy, opłatę za przyłączenie grupowego
węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej oblicza się według
zasad określonych w § 35 ust.2 rozporządzenia taryfowego.
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Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia
przyłączeniowego.
W przypadkach:
– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne
standardów jakościowych obsługi odbiorców,
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
– nielegalnego pobierania ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
7. WPROWADZANIE ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45
dnia od daty jej opublikowania.
Wszyscy odbiorcy będą powiadomieni pisemnie
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

PREZES ZARZĄDU
MIROSŁAW WACHULAK
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Wrocław, dnia 21 lipca 2005 r.
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DECYZ J A
Na podstawie art. 47 ust. 2, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91,
poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 24 maja 2005 r.
uzupełnionego pismami z dnia 17 czerwca oraz z dnia 4 i 19 lipca br.
Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
z siedzibą w Kamiennej Górze
posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 231192466
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić taryfę dla ciepła
ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji,
na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 23 marca 2004 r.: na wytwarzanie ciepła nr
WCC/1107/4925/W/OWR/2004/CP, ze zmianą z dnia 15 kwietnia 2005 r. nr WCC/1107A/ /4925/W/OWR/2005/TT
oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1083/4925/W/OWR/ /2004/CP, w dniu 25 maja 2005 r. zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Wniosek Przedsiębiorstwa, na wezwania Oddziału, uzupełniony został pismami z dnia 17 czerwca oraz z dnia 4
i 19 lipca br.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje
ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres
ich obowiązywania.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania cen i
stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym
poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podstawie sprawozdania finansowego, zbadanego
zgodnie z przepisami o rachunkowości (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art.
49
479 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.
3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKT O R
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibą we Wrocławiu

Wincenty Rękas

Energetyka Cieplna w Kamiennej Górze
Spółka z o.o.
TARYFA DLA CIEPŁA
Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 21 lipca 2005 r. nr OWR-4210-29/2005/4925/II-A/JJ
1. Pojęcia używane w taryfie
1) ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34,
poz.
293,
Nr
91,
poz.
875,
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr
62, poz. 552),
2) rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem
(Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902),
3) rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004
r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia
podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji
tych
sieci
(Dz.
U.
z
2004
r.
Nr 167, poz. 1751),
4) taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich
stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla
określonych w nim odbiorców w trybie określonym
ustawą,
5) przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca –
Energetyka Cieplna w Kamiennej Górze Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania
oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,
6) odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło
na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
7) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła,

8) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
9) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych
za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła,
łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w
obiektach,
10) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz
regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji
odbiorczych,
11) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania
ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł
ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru
ciepłej wody w obiekcie,
12) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub
źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
13) obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
14) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią
podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
15) grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z
usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło,
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich
stosowania,
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16) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika
ciepła albo ilość ciepła odebranego od tego nośnika
w ciągu godziny,
17) zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę
największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych,
która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest
niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
18) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło (dla Kamiennej Góry tzew. obl. = 20ºC),
b) normatywna temperatura ciepłej wody,
19) nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła
bez zawarcia umowy, z całkowitym lub częściowym
pominięciem układu pomiarowo-rozlicze- niowego
lub przez ingerencję w ten układ mającą wpływ na
zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ
pomiarowo-rozliczeniowy.
2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i
dystrybucji ciepła na terenie miasta Kamienna Góra.
Działalność ta jest prowadzona na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 23 marca 2004 r. na:
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– wytwarzanie ciepła nr
WCC/1107/4925/W/OWR/
/2004/CP, ze zmianą z dnia 15 kwietnia 2005 r.
nr WCC/1107A/4925/W/OWR/2005/TT,
– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1083/
/4925/W/OWR/2004/CP.
3. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia taryfowego w taryfie wyodrębniono następujące grupy taryfowe:
Grupa A-1.1 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
ze źródeł ciepła sprzedawcy przy ul. Szpitalnej 4 za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej sprzedawcy o
parametrach obliczeniowych 130/70ºC.
Grupa A-1.2 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
ze źródeł ciepła sprzedawcy przy ul. Szpitalnej 4 za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej sprzedawcy o
parametrach obliczeniowych 130/70ºC i węzłów cieplnych sprzedawcy.
Grupa A-2.1 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
ze źródeł ciepła sprzedawcy przy ul. Szpitalnej 4 za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej sprzedawcy o
parametrach obliczeniowych 95/70ºC.
Grupa A-2.2 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
ze źródeł ciepła sprzedawcy przy ul. Szpitalnej 4 i ul.
Słowackiego 44 za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej o parametrach obliczeniowych 95/70ºC i węzłów
ciepłej wody użytkowej sprzedawcy.
Grupa B-3.1 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
ze źródła ciepła sprzedawcy przy ul. Jeleniogórskiej 57
za pośrednictwem wodnej zewnętrznej instalacji odbiorczej o parametrach obliczeniowych 90/70ºC.
4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
4.1 Ceny i stawki opłat za ciepło

Grupa A-1.1
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość cen i stawek opłat
Netto
brutto
69 400,00
84 668,00
5 783,33
7 055,66
17,59
21,46
9,68
11,81
7 000,00
8 540,00
583,33
711,66
7,20
8,78

Grupa A-1.2
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Grupa A-2.1

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość cen i stawek opłat
Netto
brutto
69 400,00
84 668,00
5 783,33
7 055,66
17,59
21,46
9,68
11,81
10 450,00
12 749,00
870,83
1 062,41
6,82
8,32
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Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
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Wysokość cen i stawek opłat
Netto
brutto
69 800,00
85 156,00
5 816,67
7 096,34
18,19
22,19
9,68
11,81
15 700,00
19 154,00
1 308,33
1 596,16
4,80
5,86

Grupa A-2.2
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
3
zł/m
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość cen i stawek opłat
Netto
brutto
69 800,00
85 156,00
5 816,67
7 096,34
18,19
22,19
9,68
11,81
25 000,00
30 500,00
2 083,33
2 541,66
8,30
10,13

Grupa B-3.1
Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło


Jednostki
zł/MW/m-c
zł/GJ

Wysokość stawek opłat
Netto
brutto
5 250,16

6 405,20

36,90

45,02

ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

4.1 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci,
ponieważ nie planuje się przyłączania nowych odbiorców
w okresie stosowania taryfy. Jeżeli wystąpi taka potrzeba
przedsiębiorstwo dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.
5. Sposób obliczania opłat
Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną –
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc
cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną dla danej grupy taryfowej.
Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarwionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za
usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za
każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi
iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie
odczytów
wskazań
układu
pomiaroworozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła
cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowie,
oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla
danej grupy taryfowej.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

czonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego
na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła lub stawki opłaty za
ciepło dla danej grupy taryfowej.
Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc,
w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn
ilości nośnika ciepła, ustalonej na podstawie odczytów
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu ustalonym w
umowie, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.
Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe –
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamóUstalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy
zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców
określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
W przypadkach:
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne
standardów jakościowych obsługi odbiorców,
– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
– nielegalnego pobierania ciepła,
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
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stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.
7. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Poz. 2803 i 2804

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż
po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej
opublikowania.

PREZES ZARZĄDU
GRZEGORZ ODZIMEK

2804
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY GMINY ŚWIĘTA
KATARZYNA ORAZ ODWOŁANIA WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
ZARZĄDZONE NA 24 LIPCA 2005 R.
Gminna Komisja do spraw Referendum
PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 24 lipca 2005 r.
Głosowanie przeprowadzono w 9 obwodach głosowania.
Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich, tj. 9 obwodowych komisji do
spraw referendum, Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania:
1.
2.
3.
4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania
Liczba osób, którym wydano karty do głosowania
Liczba kart nieważnych
Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)

 10.309
 2.369

0
 2.368

Sprawa 1
5.
6.
7a.
7b.

Liczba głosów nieważnych
Liczba głosów ważnych
Liczba głosów pozytywnych „Tak”
Liczba głosów negatywnych „Nie”


34
 2.334
 2.151

183

Sprawa 2
8. Liczba głosów nieważnych

34
9. Liczba głosów ważnych
 2.334
10a. Liczba głosów pozytywnych „Tak”
 2.160
10b. Liczba głosów negatywnych „Nie”

174
11. Uprawnionych do głosowania było 10.309 osób, w referendum wzięło więc udział mniej niż
30% uprawnionych do głosowania, frekwencja wyniosła 22,98%.
W związku z powyższym  na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum
lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) referendum jest nieważne.
14. Z uwagi na powyższe Komisja stwierdza, że Rada Gminy Święta Katarzyna nie została odwołana i Wójt Gminy Święta Katarzyna nie został odwołany.
15. Adnotacja o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów:
brak uwag
16. Adnotacja o wniesieniu przez członków komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów:
brak uwag komisji.
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1. Pers-Kubik Krystyna  przewodnicząca
2. Fitek Krzysztof  zastępca przewodniczącego
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Banaś Zbigniew  członek
Berduła Leszek  członek
Biechowiak Agata  członek
Choina Krzystyna  członek
Jabłoński Andrzej  członek
Leśniewska Elżbieta  członek
Szpilarewicz Agnieszka  członek
Terlecki Przemysław  członek
Witka Krzysztof  członek
Zabłocki Ryszard  członek
GMINNA KOMISJA DS. REFERENDUM
W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE

Poz. 2804

– 12960 –

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:
1)

2)

w punktach sprzedaży:
–

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

–

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,

–

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

–

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,
55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są
w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm
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