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 PREZES  Wrocław, dnia 18 kwietnia 2008 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-4/2008/157/VIII-A/JK 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku 
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1887 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 88, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 
Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 
Nr 115, poz. 780 i Nr 130, poz. 805) oraz w związku z art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1860 r. – Kodeks postępowania ad inistracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z 2001 r. Nr 48, poz. 508, z 2002 r.
Nr 113, poz. 884, Nr 153, poz. 1271 i Nr 168, poz. 1387, z 2003 r. 
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1682 oraz 
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 1 lutego 2008 r. 
uzupełnionego pis a i z dnia 10  arca, 2, 14, 15 i 18 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. 
z siedzibą w Legnicy 

posiadającego statystyczny nu er identyfikacyjny REGON: 000 160 034 
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwe  

postanawiam 

zatwierdziz taryrę dla ciepęa 

ustaloną przez wy ienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik  
do niniejszej decyzji na okres do dnia 31 maja 2009 r. 
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UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. – Kodeks postępowania ad inistracyjnego, w 
związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1887 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębior-
stwa posiadającego koncesje z dnia 1 października 1888 r.:  

na wytwarzanie ciepła nr WCC/130/157/U/2/88/KW ze z iana i:  

– z dnia 11  aja 2000 r. nr WCC/130A/157/W/3/2000/EG,  
– z dnia 7 lutego 2001 r. nr WCC/130B/157/W/3/2001/ZJ,  
– z dnia 22  aja 2001 r. nr WCC/130C/157/W/3/2001/ZJ,  
– z dnia 18 listopada 2001 r. nr WCC/130D/157/W/3/2001/BK, 
– z dnia 28 sierpnia 2002 r. nr WCC/130E/157/W/8/OWR/2002/TT, 
– z dnia 28 stycznia 2003 r. nr WCC/130F/157/W/OWR/2003/TT, 
– z dnia 12 listopada 2003 r. nr WCC/130G/157/W/OWR/2003/GM, 
– z dnia 23 czerwca 2004 r. nr WCC/130c/157/W/OWR/2004/GM, 
– z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr WCC/130I/157/W/OWR/2005/DT, 
– z dnia 16 lipca 2007 r. nr WCC/130-ZTO/157/W/OWR/2007/JJ,  

na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/137/157/U/2/88/KW ze z iana i:  

– z dnia 10 września 1888 r. nr PCC/137/S/157/U/3/88, 
– z dnia 24 lutego 2000 r. nr PCC/137A/157/W/3/2000/BP, 
– z dnia 11  aja 2000 r. nr PCC/137B/157/W/3/2000/EG,  
– z dnia 7 lutego 2001 r. nr PCC/137C/157/W/3/2001/ZJ, 
– z dnia 18 listopada 2001 r. nr PCC/137D/157/W/3/2001/BK, 
– z dnia 8 lutego 2005 r. nr PCC/137E/157/W/OWR/2005/TT, 
– z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr PCC/137F/157/W/OWR/2005/DT, 
– z dnia 16 lipca 2007 r. nr PCC/137-ZTO/157/W/OWR/2007/JJ,  

obrót ciepłe  nr OCC/44/157/U/2/88/KW ze z iana i:  

– z dnia 10 września 1888 r. nr OCC/44/S/157/U/3/88, 
– z dnia 24 lutego 2000 r. nr OCC/44A/157/W/3/2000/BP, 
– z dnia 11  aja 2000 r. nr OCC/44B/157/W/3/2000/EG, 
– z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr OCC/44C/157/W/3/2005/DT, 
– z dnia 16 lipca 2007 r. nr OCC/44-ZTO/157/W/OWR/2007/JJ. 

w dniu 4 lutego 2008 r. zostało wszczęte postępowanie ad inistracyjne 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, oraz proponują okres ich obowiązywania, nato iast w  yśl art. 47 
ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa, zatwierdza taryfę bądź od a-
wia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasada i i przepisa i, o których  owa w 
art. 44–46 tej ustawy.  
W trakcie postępowania ad inistracyjnego, na podstawie zgro adzonej doku entacji ustalono, że Przedsiębior-
stwo opracowało taryfę zgodnie z zasada i określony i w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz  
z przepisa i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczey z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 183,  
poz. 1423), zwanego w dalszej części rozporządzenie  taryfowy .  
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek opłat dla pierwszego roku sto-
sowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych z uzasadniony i 
jednostkowy i koszta i wynikający i z kosztów poniesionych w roku kalendarzowy  poprzedzający  pierw-
szy rok stosowania taryfy.  
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła,  
o których  owa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, został przyjęty zgodnie z wnioskie  Przedsię-
biorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  
Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskie  Przedsiębiorstwa na okres 
12  iesięcy.  

W ty  stanie rzeczy postanowiłe  orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji  
i Konsu entów – za  oi  pośrednictwe , w ter inie dwutygodniowy  od dnia jej doręczenia (art. 30  
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1887 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47846 pkt 1 i art. 47847 § 1 
Kodeksu postępowania cywilnego).  
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2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wy aganio  przepisany  dla pis a procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przed iotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o z ianę decyzji  w całości lub w 
części (art. 47848 Kodeksu postępowania cywilnego).  

Odwoęanie należy przesęaz na adres Poęudniowo-Zachodniego Oddziaęu Terenowego Urzędu Regulacji Energe-
tyki – ul.  arszaęka Józera Pięsudskiego 49–57, 50-032 Wrocęaw.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy  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 
Urzędowy  Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACcODNIEGO   
ODDZIAŁU TERENOWEGO 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z siedzibą we Wrocławiu 

Monika Gawlik 

 
 
 
 
 
 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spóęka Akcyjna 
59-220 Legnicy, ul. Poznańska 48 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 18 kwietnia 2008 r. nr OWR-4210-4/2008/157/VIII-A/JK 

 
I. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCI W TARYFIE 

 
ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1887 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 88, poz. 625, Nr 104, 
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz.124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, 
poz. 780 i Nr 130, poz. 805); 

rozporządzenie taryrowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 października 2006 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczey z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 
2006 r. Nr 183, poz. 1423);  

rozporządzenie o runkcjonowaniu systemów ciepęowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 
stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania syste ów ciepłowniczych (Dz. U. z  
2007 r. Nr 16, poz. 82); 

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy 
S.A. prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu cie-
płe ; 

taryra – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany 
jako obowiązujący dla określonych w ni  odbiorców w trybie określony  ustawą; 

odbiorca – każdy, kto otrzy uje lub pobiera ciepło na podstawie u owy ze sprzedawcą; 

grupa taryrowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzenie  w ciepło, z którą rozli-
czenia są prowadzone na podstawie tych sa ych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania; 

źródęo ciepęa – połączone ze sobą urządzenie lub instalacje służące do wytwarzania ciepła, 

siez ciepęownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze 
źródeł ciepła do węzłów cieplnych; 

przyęącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odci-
nek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowy  węzłe  cieplny  lub źródłe  ciepła, łączący te instalacje 
z instalacja i odbiorczy i w obiektach; 
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węzeę cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do z iany rodzaju lub para etrów nośnika 
ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; 

grupowy węzeę cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; 

obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacja i odbiorczy i; 

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej 
wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorców ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła 
z instalacja i odbiorczy i w obiektach, w ty  w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł ciepl-
ny lub źródło ciepła; 

ukęad pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębny i przepisa i zespół urządzey 
służących do po iaru ilości i para etrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia 
należności z tytułu dostarczania ciepła; 

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub pod iot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowni-
czej największa  oc cieplna, jaka w dany  obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z 
określony i w odrębnych przepisach warunka i techniczny i oraz wy agania i technologiczny i dla tego 
obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 
– pokrycia strat ciepła w celu utrzy ania nor atywnej te peratury i wy iany powietrza w po ieszczeniach, 
– utrzy ania nor atywnej te peratury ciepłej wody w punktach czerpalnych,  
– prawidłowej pracy innych urządzey lub instalacji; 

warunki obliczeniowe: 
– obliczeniowa te peratura powietrza at osferycznego określona dla strefy kli atycznej, w której zlokalizo-
wane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 

– nor atywna te peratura ciepłej wody; 

nielegalne pobieranie ciepęa – pobieranie ciepła bez zawarcia u owy całkowity  albo z częściowy  po inię-
cie  układu po iarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ  ającą wpływ na zafałszowanie 
po iarów dokonanych przez układ po iarowo-rozliczeniowy. 

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWI ZANEJ Z ZAOPATRZENIE  W CIEPŁO 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłe  na terenie Legnicy, Lubina, Głogowa, Chojnowa, 
Złotoryi, Chocianowa oraz Ścinawy. 

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji  
z dnia 1 października 1888 r. na: 
a) wytwarzanie ciepła nr WCC/130/157/U/2/88/KW ze z iana i:  
– z dnia 11  aja 2000 r. nr WCC/130A/157/W/3/2000/EG,  
– z dnia 7 lutego 2001 r. nr WCC/130B/157/W/3/2001/ZJ,  
– z dnia 22  aja 2001 r. nr WCC/130C/157/W/3/2001/ZJ,  
– z dnia 18 listopada 2001 r. nr WCC/130D/157/W/3/2001/BK, 
– z dnia 28 sierpnia 2002 r. nr WCC/130E/157/W/8/OWR/2002/TT, 
– z dnia 28 stycznia 2003 r. nr WCC/130F/157/W/OWR/2003/TT, 
– z dnia 12 listopada 2003 r. nr WCC/130G/157/W/OWR/2003/GM, 
– z dnia 23 czerwca 2004 r. nr WCC/130c/157/W/OWR/2004/GM, 
– z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr WCC/130I/157/W/OWR/2005/DT, 
– z dnia 16 lipca 2007 r. nr WCC/130-ZTO/157/W/OWR/2007/JJ 

b) przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/137/157/U/2/88/KW ze z iana i:  
– z dnia 10 września 1888 r. nr PCC/137/S/157/U/3/88, 
– z dnia 24 lutego 2000 r. nr PCC/137A/157/W/3/2000/BP, 
– z dnia 11  aja 2000 r. nr PCC/137B/157/W/3/2000/EG,  
– z dnia 7 lutego 2001 r. nr PCC/137C/157/W/3/2001/ZJ, 
– z dnia 18 listopada 2001 r. nr PCC/137D/157/W/3/2001/BK, 
– z dnia 8 lutego 2005 r. nr PCC/137E/157/W/OWR/2005/TT, 
– z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr PCC/137F/157/W/OWR/2005/DT, 
– z dnia 16 lipca 2007 r. nr PCC/137-ZTO/157/W/OWR/2007/JJ 

c) obrót ciepłe  nr OCC/44/157/U/2/88/KW ze z iana i:  
– z dnia 10 września 1888 r. nr OCC/44/S/157/U/3/88, 
– z dnia 24 lutego 2000 r. nr OCC/44A/157/W/3/2000/BP, 
– z dnia 11  aja 2000 r. nr OCC/44B/157/W/3/2000/EG, 
– z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr OCC/44C/157/W/3/2005/DT, 
– z dnia 16 lipca 2007 r. nr OCC/44-ZTO/157/W/OWR/2007/JJ 
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III.  PODZIAŁ ODBIORCÓW CIEPŁA NA GRUPY TARYFOWE 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące grupy taryfowe 
odbiorców ciepła: 
 

LEGNICA 

Grupa B1 – Lg. 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Legnicy przy ul. Do-
brzejowskiej i Niklowej za pośrednictwe  sieci ciepłowniczej sprzedawcy 

Grupa C1 – Lg. 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Legnicy przy ul. Do-
brzejowskiej i Niklowej za pośrednictwe  sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych 
sprzedawcy 

Grupa D1 – Lg. 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Legnicy przy ul. Do-
brzejowskiej i Niklowej za pośrednictwe  sieci ciepłowniczej, grupowych węzłów 
cieplnych i zewnętrznej instalacji odbiorczej sprzedawcy 

 

ZŁOTORYJA 

Grupa B1 – Zł. Je 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Złotoryi przy  
ul. Jerz anickiej za pośrednictwe  sieci ciepłowniczej sprzedawcy 

Grupa C1 – Zł. Je 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Złotoryi przy  
ul. Jerz anickiej za pośrednictwe  sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedaw-
cy 

Grupa B1 – Zł. Sł 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Złotoryi przy ul. Sło-
wackiego za pośrednictwe  sieci ciepłowniczej sprzedawcy 

 

CIOJNÓW 

Grupa A1 – Cj. Gr 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła sprzedawcy w Choj-
nowie przy ul. Grottgera 

Grupa B1 – Cj. Kj 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Chojnowie przy  
ul. Kiliyskiego i Okrzei za pośrednictwe  sieci ciepłowniczej sprzedawcy 

Grupa C1 – Cj. Kj 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Chojnowie przy  
ul. Kiliyskiego i Okrzei za pośrednictwe  sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprze-
dawcy 

 

GŁOGÓW 

Grupa B2 – Gł. 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło z obcego źródła ciepła za pośrednictwe  sieci cie-
płowniczej sprzedawcy w Głogowie 

Grupa C2 – Gł. 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło z obcego źródła ciepła za pośrednictwe  sieci cie-
płowniczej i  węzłów cieplnych sprzedawcy w Głogowie 

Grupa D2 – Gł. 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło z obcego źródła ciepła za pośrednictwe  sieci cie-
płowniczej,  grupowych węzłów cieplnych i zewnętrznej instalacji odbiorczej sprze-
dawcy w Głogowie 

 
ŚCINAWA 

Grupa A1m – Ści. 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło bezpośrednio ze źródeł ciepła sprzedawcy w Ścinawie 
przy ul. Paderewskiego, Wołowskiej, Królowej Jadwigi i Kościuszki 

 
CIOCIANÓW 

Grupa A1 – Chc. Ak 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło bezpośrednio ze źródeł ciepła sprzedawcy w Chocia-
nowie przy ul. Ar ii Krajowej 

Grupa A1 – Chc. Od 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła sprzedawcy w Chocia-
nowie przy ul. Odrodzenia 

 

LUBIN 

Grupa B3 – Lu. 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Lubinie przy ul. Prze y-
słowej i obcego źródła ciepła za pośrednictwe  sieci ciepłowniczej sprzedawcy 

Grupa C3 – Lu. 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Lubinie przy ul. Prze y-
słowej i obcego źródła ciepła za pośrednictwe  sieci ciepłowniczej i  węzłów cieplnych 
sprzedawcy 

Grupa D3 – Lu. 
odbiorcy, zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Lubinie przy ul. Prze y-
słowej i obcego źródła ciepła za pośrednictwe  sieci ciepłowniczej, grupowych węzłów 
cieplnych i zewnętrznej instalacji odbiorczej sprzedawcy 
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IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 
1. Ceny i stawki opęat za ciepęo 
a) dla odbiorców ciepła w Legnicy 

Grupa taryrowa B1 – Lg.  

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

zł/MW/rok 51 857,72 63 388,42 
Cena za za ówioną  oc cieplną 

rata  iesięczna 4 328,81 5 282,37 

Cena ciepła zł/GJ 21,88 26,71 

Cena nośnika ciepła zł/ 3 8,38 10,24 

zł/MW/rok 8 707,86 11 843,71 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata  iesięczna 808,00 886,88 

Stawka opłaty z iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 7,45 8,08 

 

Grupa taryrowa C1 – Lg.  

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

zł/MW/rok 51 857,72 63 388,42 
Cena za za ówioną  oc cieplną 

rata  iesięczna 4 328,81 5 282,37 

Cena ciepła zł/GJ 21,88 26,71 

Cena nośnika ciepła zł/ 3 8,38 10,24 

zł/MW/rok 15 180,70 18 532,65 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata  iesięczna 1 265,88 1 544,38 

Stawka opłaty z iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 11,30 13,78 

 

Grupa taryrowa D1 – Lg.  
 

Wysokość cen i stawek opłat Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

zł/MW/rok 51 857,72 63 388,42 
Cena za za ówioną  oc cieplną 

rata  iesięczna 4 328,81 5 282,37 

Cena ciepła zł/GJ 21,88 26,71 

Cena nośnika ciepła zł/ 3 8,38 10,24 

zł/MW/rok 18 708,32 22 825,37 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata  iesięczna 1 558,11 1 802,11 

Stawka opłaty z iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 12,11 14,77 

 

b) dla odbiorców ciepła w Złotoryi  

 

Grupa taryrowa B1 – Zę. Je 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

zł/MW/rok 81 824,14 88 825,45 
Cena za za ówioną  oc cieplną 

rata  iesięczna 6 818,68 8 318,78 

Cena ciepła zł/GJ 28,28 34,50 

Cena nośnika ciepła zł/ 3 12,06 14,71 

zł/MW/rok 13 527,82 16 503,84 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata  iesięczna 1 127,32 1 375,33 

Stawka opłaty z iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 6,63 8,08 
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Grupa taryrowa C1 – Zę. Je 
Wysokość cen i stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 
netto brutto*) 

zł/MW/rok 81 824,14 88 825,45 
Cena za za ówioną  oc cieplną 

rata  iesięczna 6 818,68 8 318,78 

Cena ciepła zł/GJ 28,28 34,50 

Cena nośnika ciepła zł/ 3 12,06 14,71 

zł/MW/rok 18 182,81 22 183,15 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata  iesięczna 1 515,24 1 848,60 

Stawka opłaty z iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 11,32 13,81 

 

Grupa taryrowa B1 – Zę. Sę 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

zł/MW/rok 85 710,88 104 567,40 
Cena za za ówioną  oc cieplną 

rata  iesięczna 7 142,58 8 713,85 

Cena ciepła zł/GJ 30,65 37,38 

Cena nośnika ciepła zł/ 3 12,48 15,23 

zł/MW/rok 10 888,01 13 285,57 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata  iesięczna 808,17 1 107,86 

Stawka opłaty z iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 7,13 8,70 

 

c) dla odbiorców w Chojnowie  

 

Grupa taryrowa A1 – Cj. Gr 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 
netto brutto*) 

Stawka opłaty  iesięcznej za za ówioną 
 oc cieplną 

zł/MW 8 238,08 11 270,46 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,02 58,80 

 

Grupa taryrowa B1 – Cj. Kj 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

zł/MW/rok 62 588,12 76 358,73 
Cena za za ówioną  oc cieplną 

rata  iesięczna 5 215,76 6 363,23 

Cena ciepła zł/GJ 25,18 30,73 

Cena nośnika ciepła zł/ 3 11,34 13,83 

zł/MW/rok 17 657,88 21 542,61 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata  iesięczna 1 471,48 1 785,22 

Stawka opłaty z iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 12,51 15,26 

 

Grupa taryrowa C1 – Cj. Kj 
Wysokość cen i stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 
netto brutto*) 

zł/MW/rok 62 588,12 76 358,73 
Cena za za ówioną  oc cieplną 

rata  iesięczna 5 215,76 6 363,23 

Cena ciepła zł/GJ 25,18 30,73 

Cena nośnika ciepła zł/ 3 11,34 13,83 

zł/MW/rok 24 674,73 30 103,17 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata  iesięczna 2 056,23 2 508,60 

Stawka opłaty z iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 13,20 16,10 
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d) dla odbiorców w Głogowie  
 
Grupa taryrowa B2 – Gę. 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

zł/MW/rok 24 002,38 28 282,80 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata  iesięczna 2 000,20 2 440,24 

Stawka opłaty z iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 8,57 11,68 

 
Grupa taryrowa C2 – Gę. 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

zł/MW/rok 32 488,84 38 636,51 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata  iesięczna 2 707,41 3 303,04 

Stawka opłaty z iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 11,28 13,76 

 

Grupa taryrowa D2 – Gę. 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 
netto brutto*) 

zł/MW/rok 34 238,16 41 770,56 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata  iesięczna 2 853,18 3 480,88 

Stawka opłaty z iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 13,73 16,75 

 

W rozliczeniach z odbiorca i ciepła na terenie Głogowa (grupa taryfowa B2 – Gł., C2 – Gł., D2 – Gł.) po-
za stawka i opłat wy ieniony i w niniejszej taryfie stosowane będą również: 
− cena za za ówioną  oc cieplną, 
− cena ciepła, 
− cena nośnika ciepła, 
w wysokości ustalonej w taryfie przedsiębiorstwa ”Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie dla od-
biorców zaopatrywanych w ciepło w postaci wody gorącej bezpośrednio z elektrociepłowni sprzedawcy 
EC-3 Głogów – grupa „G1w”. 

e) dla odbiorców ciepła w Ścinawie  
 
Grupa taryrowa A1m – Ści.  

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 
Stawka opłaty  iesięcznej za za ówioną 
 oc cieplną 

zł/MW 11 353,83 13 851,67 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 37,33 45,54 

f) dla odbiorców ciepła w Chocianowie  

Grupa taryrowa A1 – Chc. Ak 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 
netto brutto*) 

Stawka opłaty  iesięcznej za za ówioną 
 oc cieplną 

zł/MW 13 807,05 16 866,60 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 44,12 53,83 

 

Grupa taryrowa A1 – Chc. Od 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

Stawka opłaty  iesięcznej za za ówioną 
 oc cieplną 

zł/MW 11 883,45 14 632,01 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 47,85 58,50 
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g) dla odbiorców ciepła w Lubinie  
 
W rozliczeniach z odbiorca i ciepła na terenie Lubina stosowane będą: cena za za ówioną  oc cieplną, cena 
ciepła i cena nośnika ciepła w wysokości obliczonej z taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa „Energetyka” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Lubinie dla grupy odbiorców LP1 oraz następujących cen WPEC w Legnicy S.A. ustalonych dla 
własnego źródła ciepła w Lubinie: 
   

Wysokość cen  
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

zł/MW/rok 36 575,58 44 622,22 
Cena za za ówioną  oc cieplną 

rata  iesięczna 3 047,87 3 718,52 

Cena ciepła zł/GJ 18,14 23,35 

Cena nośnika ciepła zł/ 3 6,16 7,52 

 

wedęug następujących wzorów: 
 
Cena za za ówioną  oc cieplną: 
CN = 0,884 x CN1 + 0,116 x CN2 
gdzie:  
CN   – cena za za ówioną  oc cieplną ustalona zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia  taryfowego, 
CN1  – cena za za ówioną  oc cieplną ustalona dla własnego źródła ciepła w Lubinie, 
CN2  –  cena za za ówioną  oc cieplną z taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa „Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Lubinie, 
 
Cena ciepła: 
Cc = 0,787 x Cc1 + 0,213 x Cc2 
gdzie: 
Cc    – cena ciepła ustalona zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia  taryfowego, 
Cc1  – cena ciepła ustalona dla własnego źródła ciepła w Lubinie, 
Cc2  – cena ciepła z taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa „Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, 
 
Cena nośnika ciepła: 
Cn = 0,671 x Cn1 + 0,328 x Cn2 
gdzie: 
Cn    – cena nośnika ciepła ustalona zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia  taryfowego, 
Cn1  – cena nośnika ciepła ustalona dla własnego źródła ciepła w Lubinie, 
Cn2  – cena nośnika ciepła z taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa „Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, 

Stawki opłat za usługi przesyłowe: 
 
     Grupa taryrowa B3 – Lu. 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

zł/MW/rok 22 816,26 27 857,84 Stawka opłaty stałej za usługi przesy-
łowe rata  iesięczna 1 808,68 2 328,82 

Stawka opłaty z iennej za usługi prze-
syłowe 

zł/GJ 12,10 14,76 

 

    Grupa taryrowa C3 – Lu. 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

zł/MW/rok 28 237,02 34 448,16 Stawka opłaty stałej za usługi przesy-
łowe rata  iesięczna 2 353,08 2 870,76 

Stawka opłaty z iennej za usługi prze-
syłowe 

zł/GJ 14,85 18,24 
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Grupa taryrowa D3 – Lu. 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto*) 

zł/MW/rok 28 383,81 34 628,37 Stawka opłaty stałej za usługi przesy-
łowe rata  iesięczna 2 365,33 2 885,70 

Stawka opłaty z iennej za usługi prze-
syłowe 

zł/GJ 18,68 24,01 

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

2. Stawki opęat za przyęączenie do sieci ciepęowniczej  
W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące stawki opłat 
za przyłączenie do sieci. 

 

Rodzaj przyłą-
cza 

Technologia preizolowa-
na 

2 x Dn Stawka opłaty ( netto ) * 

   zł/ b 

25 135,22 

32 140,43 

40 141,84 

50 153,53 

65 158,20 

80 170,45 

100 180,88 

125 205,60 

150  231,22 
 

*) do stawek opłat netto za przyłączenie do sieci zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązu-

jący i przepisa i. 

 
V. SPOSÓB OBLICZANIA OPŁAT 

 iesięczna rata opęaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdy   iesiącu, stanowi iloczyn za ówionej 
 ocy cieplnej oraz 1/12 ceny za za ówioną  oc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty  iesięcz-
nej za za ówioną  oc cieplną dla danej grupy taryfowej. 

Opęata za ciepęo – pobierana za każdy  iesiąc, w który  nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczo-
nego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazay układu po iarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na 
przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych  iejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urządzey i instalacji określonych w u owach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki 
opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej. 

Opęata za nośnik ciepęa – pobierana za każdy  iesiąc, w który  nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn 
ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, 
ustalonej na podstawie odczytów wskazay układu po iarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle ciepl-
ny  oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej. 

 iesięczna rata opęaty staęej za usęugi przesyęowe – pobierana w każdy   iesiącu, stanowi iloczyn za ówionej 
 ocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

Opęata zmienna za usęugi przesyęowe – pobierana za każdy  iesiąc, w który  nastąpił pobór ciepła, stanowi 
iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazay układu po iarowo-
rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, 
albo w innych  iejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzey i instalacji określonych w u owach, oraz stawki 
opłaty z iennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

Opęata za przyęączenie – pobierana po wykonaniu przyłącza 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 taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu para etrów jakościowych nośnika ciepła  
i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu sys-
te ów ciepłowniczych.  
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W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazay układu po iarowo-rozliczeniowego, 
– niedotrzy ania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
– niedotrzy ania przez strony warunków u owy sprzedaży ciepła, 
– udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy, 
– nielegalnego pobierania ciepła, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

VII. WPROWADZANIE Z IAN CEN I STAWEK OPŁAT 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowy  Województwa Dolnośląskiego. 

Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie póź-
niej niż do 45 dnia od daty jej opublikowania. 

Wszyscy odbiorcy będą powiada iani o wprowadzeniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzenie  co naj-
 niej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia. 

 
PREZES ZARZĄDU 

 
ARKADIUSZ JANUSZ 
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Egze plarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki  ożna nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-851 Wrocław, pl. Powstayców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 28, tel. 0-75/764-72-88, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 58-220 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. 0-74/848-40-70, 

2) w przypadku prenu eraty, na podstawie nadesłanego za ówienia w Dolnośląski  Urzędzie Wojewódzki  we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  

50-851 Wrocław, pl. Powstayców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidza i wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstayców Warszawy 1, 50-851 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

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