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 PREZES      Wrocław, dnia 8 września 2006 r. 

 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-22/2006/328/VI-A/JK 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2, 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 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 141, poz. 1012 
i Nr 158, poz. 1123) 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 64, poz. 565, 
Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 4 maja 2006 r. 
uzupełnionego pismami: z dnia 15 i 20 maja, 28 czerwca, 19 lipca,  

16 i 23 sierpnia oraz 7 września 2006 r., 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

przedsiębiorstwa „Ciepłownictwo” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Nowej Rudzie 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 890 221 430 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiam 

zatwierdzić taryfę dla ciepła 

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do ni-
niejszej decyzji, na okres do dnia 31 października 2oo7 r. 
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UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,  
w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębior-
stwa posiadającego koncesje z dnia 1 października 1998 r. na:  
– wytwarzanie ciepła nr WCC/107/328/U/Oy-6/98/JK, ze zmianą z dnia 24 czerwca 1999 r. nr WCC/107A/ 

/328/U/3/99, 
– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/109/328/U/Oy-6/98/JK, ze zmianą z dnia 24 czerwca 1999 r.  

nr PCC/109A/328/U/3/99, 

w dniu 20 maja 2006 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, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują 
okres ich obowiązywania.  

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębior-
stwo 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 za-
sad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwa-
nego w dalszej części rozporządzeniem taryfowym.  

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 ka-
lendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podstawie sprawozdania finan-
sowego, zbadanego zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła,  
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsię-
biorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  

Prezes URE nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w § 25 ust. 9 rozporządzenia taryfowego, do określe-
nia projektowanej poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa poprzez ustalenie współczynników 
korekcyjnych Xw.  

Okres obowiązywania taryfy ustalono do dnia 31 października 2007 r.  

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 zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, 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 Energe-
tyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego e9–57, 5o-o32 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 stoso-
wania 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 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO   

ODDZIAŁU yERENOWEGO 

URZĘDU REGULACJI ENERGEyYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Wincenty Rękas 
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„CIEPŁOWNICTWO” Sp. z o.o. w Nowej Rudzie 
57-eo2 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 31/33 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 8 września 2006 r. nr OWR-4210-22/2006/328/VI-A/JK 

 
 

I.  Pojęcia stosowane w taryfie 

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,  
Nr 104, poz. 708, Nr 141, poz. 1012 i Nr 158,  
poz. 1123), 

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 Mini-
stra 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), 

przedsiębiorstwo ciepłownicze, sprzedawca – „Cie-
płownictwo” Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie 
prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wy-
twarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, 

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowa-
dzany jako obowiązujący dla określonych w nim od-
biorców w trybie określonym ustawą, 

odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na 
podstawie umowy ze sprzedawcą, 

grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających  
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z któ-
rymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych 
samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stoso-
wania, 

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia i instala-
cje służące do wytwarzania ciepła, 

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła 
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzają-
cy ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, 

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub in-
stalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji 
ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych, 

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, 

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę 
największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje 

w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, któ-
ra zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna 
do zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatyw-

nej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody 
w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 

warunki obliczeniowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycz-

nego określona dla strefy klimatycznej, w której 
zlokalizowane są obiekty, do których jest dostar-
czone ciepło, 

b) normatywna temperatura ciepłej wody, 

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy ze sprzedawcą, z całkowitym albo 
częściowym pominięciem układu pomiarowo-
rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ 
mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywa-
nych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

II.  Zakres działalności gospodarczej związanej  
z zaopatrzeniem w ciepło 

„Ciepłownictwo” Spółka z o.o. prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania 
i dystrybucji ciepła na terenie miasta Nowa Ruda. 

„Ciepłownictwo” Spółka z o.o. posiada udzielone przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje z dnia  
1 października 1998 r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/107/328/U/Oy-6/ 

/98/JK ze zmianą z dnia 24 czerwca 1999 r.  
Nr WCC/107A/328/U/3/99, 

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/109/328/U/ 
/Oy-6/98/JK ze zmianą z dnia 24 czerwca 1999 r. 
Nr PCC/109A/328/U/3/99. 

III.  Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego,  
w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące grupy 
taryfowe: 
Grupa B  – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 

ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowa-
nego przy ul. Kłodzkiej 31/33, za pośred-
nictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy, 

Grupa C  – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 
ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowa-
nego przy ul. Kłodzkiej 31/33, za pośred-
nictwem sieci ciepłowniczej i węzła ciepl-
nego sprzedawcy. 
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IV   Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 
 
1. Ceny i stawki opłat za ciepło 
 

Wysokość cen i stawek 

opłat – netto 

Wysokość cen i stawek 

opłat – brutto* Wyszczególnienie Jednostki 

Grupa B Grupa C Grupa B Grupa C 

zł/MW/rok 46 065,70 56 200,15 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 3 838,81 4 683,35 

Cena ciepła zł/GJ 23,18 28,28 

Cena nośnika ciepła zł/m3 13,77 16,80 

zł/MW/rok 9 318,33 28 375,83 11 368,36 34 618,51 Stawka opłaty stałej za usługi 

przesyłowe rata miesięczna 776,53 2 364,65 947,37 2 884,87 

Stawka opłaty zmiennej za usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 5,52 8,59 6,73 10,48 

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

 
 
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej  

W przypadku przyłączenia odbiorców spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5 ustawy stosowane bę-
dą następujące stawki opłat za przyłączenie  do sieci. 

 

Stawki opłat Rodzaj przyłączy  

2 x Dn 

mm 

netto 

zł/mb 

brutto* 

zł/mb 

32 112,40 137,13 

40 127,84 155,96 

50 172,99 211,05 

65 196,54 239,78 

80 216,50 264,13 

100 268,09 327,07 

125 303,70 370,51 

150 359,19 438,21 

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

 
 

V.  Sposób obliczania opłat 

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – 
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną 
moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w któ-
rym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości do-
starczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainsta-
lowanego na przyłączu do węzła cieplnego, albo  
w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urzą-
dzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny 
ciepła dla danej grupy taryfowej. 

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, 
w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi ilo-
czyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełnia-
nia i uzupełniania ubytków wody w instalacjach od-
biorczych, ustalonej na podstawie wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle 
cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy 
taryfowej. 

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – 
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamó-
wionej 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, stano-
wi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do 
węzła cieplnego, albo w innych miejscach rozgranicze-
nia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych  
w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

Opłata za przyłączenie do sieci – obliczana jako iloczyn 
długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, 
ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza. 

VI.  Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obo-
wiązują przy zachowaniu standardów jakościowych 
obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozpo-
rządzenia przyłączeniowego.  
W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetycz-

ne standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
– niedotrzymania przez strony warunków  sprzedaży 

ciepła, 
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– nielegalnego pobierania ciepła, 
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługu-

jących odbiorcy, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określone  
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

VII.  Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat 

yaryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
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 powiadamiani pisemnie  
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego 
ich wprowadzenia. 

 
 
 

Główny Specjalista ds. Kontroli Eksploatacji   
PROKURENy  PREZES ZARZPDU 

   
SERGIUSZ WINIAREK  CEZARY ŻOLIK 
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INFORMACJA 
O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję 
ciepła Sycowskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie 

 W dniu 11 września 2006 r. decyzjami Prezesa URE nr WCC/355D/
/536/W/OWR/2006/CP i nr PCC/364C/536/W/OWR/2006/CP postanowiono 
cofnąć koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
z dnia 29 października 1998 r. nr WCC/355/536/U/Oy-5/98/RO 
i nr PCC/364/536/U/Oy-5/98/RO udzielone Sycowskiej Gospodarce Komu-
nalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie. 

 

Uzasadnienie 

 
Pismem z dnia 25 lipca 2006 r. nr DN/868/2006 Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem  
o cofnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, ponieważ zgod-
nie z art. 32 ust. 4 wielkość zamówionej mocy przez odbiorców nie przekracza 5 MW. 
W świetle art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne na wniosek przedsiębiorstwa 
energetycznego Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cofa koncesję w przypadkach: w przypadku 
zmiany, w zakresie określonym w ustawie, warunków wykonywanej działalności gospodarczej 
objętej koncesją.  
W toku postępowania, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, zwrócono się  
w dniu 7 sierpnia 2006 r. pismem nr OWR-4110-33(3)2006/536/CP o wyrażenie opinii w 
przedmiotowej sprawie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Ponieważ Zarząd nie 
przedstawił opinii w terminie 14 dni od przedłożenia sprawy do zaopiniowania, fakt ten na mocy 
art. 23 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne uznano za równoznaczny z wydaniem opinii pozy-
tywnej. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) 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, 

2) 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. yreść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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