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Poz. 1689
ANEKS NR 1/2007
z dnia 31 lipca 2007 r.
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
- w ramach zadań bieżących powierzonych gminom,
zawartego w dniu 28 lutego 2007 r., pomiędzy:
Panem Robertem Krupowiczem, Wojewodą Zachodniopomorskim,
a
Gminą Miejską Białogard, z siedzibą w Białogardzie (78-200), ul. 1-go Maja 18, reprezentowaną przez Pana Stefana
Strzałkowskiego, Burmistrza Białogardu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 827).
§ 1. W § 3 Porozumienia wyrazy „9.600 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych)” zastępuje się wyrazami „22.600 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych)”.
§ 2. W pozostałej części porozumienie pozostaje bez zmian.
§ 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
–
–

trzy egzemplarze dla Wojewody,
jeden egzemplarz dla Gminy.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
GMINA MIEJSKA BIAŁOGARD

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

BURMISTRZ
Stefan Strzałkowski

Robert Krupowicz
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Poz. 1690 - 1691

Poz. 1690
ANEKS NR 1/2007
z dnia 31 lipca 2007 r.
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
- w ramach zadań bieżących powierzonych gminom,
zawartego w dniu 28 lutego 2007 r., pomiędzy:
Panem Robertem Krupowiczem, Wojewodą Zachodniopomorskim,
a
Gminą Chojna, z siedzibą w Chojnie (74-500), ul. Jagiellońska 4, reprezentowaną przez Pana Adama Fedorowicza,
Burmistrza Chojny (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 830).
§ 1. W § 3 Porozumienia wyrazy „21.800 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych)” zastępuje się wyrazami „27.800 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset złotych)”.
§ 2. W pozostałej części porozumienie pozostaje bez zmian.
§ 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
–
–

trzy egzemplarze dla Wojewody,
jeden egzemplarz dla Gminy.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
GMINA CHOJNA

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

BURMISTRZ
Adam Fedorowicz

Robert Krupowicz

Poz. 1691
ANEKS NR 1/2007
z dnia 31 lipca 2007 r.
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
- w ramach zadań bieżących powierzonych gminom,
zawartego w dniu 28 lutego 2007 r., pomiędzy:
Panem Robertem Krupowiczem, Wojewodą Zachodniopomorskim,
a
Gminą Drawsko Pomorskie, z siedzibą w Drawsku Pomorskim (78-500), ul. Generała W. Sikorskiego 41, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Ptaka, Burmistrza Drawska Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 834).
§ 1. W § 3 Porozumienia wyrazy „13.500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych)” zastępuje się
wyrazami „17.500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych)”.
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§ 2. W pozostałej części porozumienie pozostaje bez zmian.
§ 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
–
–

trzy egzemplarze dla Wojewody,
jeden egzemplarz dla Gminy.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
GMINA DRAWSKO POMORSKIE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

BURMISTRZ
Zbigniew Ptak

Robert Krupowicz

Poz. 1692
ANEKS NR 1/2007
z dnia 31 lipca 2007 r.
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
- w ramach zadań bieżących powierzonych gminom,
zawartego w dniu 28 lutego 2007 r., pomiędzy:
Panem Robertem Krupowiczem, Wojewodą Zachodniopomorskim,
a
Gminą Golczewo, z siedzibą w Golczewie (72-410), ul. Zwycięstwa 23, reprezentowaną przez Pana Andrzeja
Danieluka, Burmistrza Golczewa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 835).
§ 1. W § 3 Porozumienia wyrazy „1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)” zastępuje się wyrazami „15.800 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset złotych)”.
§ 2. W pozostałej części porozumienie pozostaje bez zmian.
§ 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
–
–

trzy egzemplarze dla Wojewody,
jeden egzemplarz dla Gminy.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
GMINA GOLCZEWO

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

BURMISTRZ
Andrzej Danieluk

Robert Krupowicz
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Poz. 1693
ANEKS NR 1/2007
z dnia 31 lipca 2007 r.
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
- w ramach zadań bieżących powierzonych gminom,
zawartego w dniu 28 lutego 2007 r., pomiędzy:
Panem Robertem Krupowiczem, Wojewodą Zachodniopomorskim,
a
Gminą Miejską Sławno, z siedzibą w Sławnie (76-100), ul. M. C. Skłodowskiej 9, reprezentowaną przez Pana
Mirosława Bugajskiego, Burmistrza Sławna (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 845).
§ 1. W § 3 Porozumienia wyrazy „3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)” zastępuje się wyrazami
„21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych)”.
§ 2. W pozostałej części porozumienie pozostaje bez zmian.
§ 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
–
–

trzy egzemplarze dla Wojewody,
jeden egzemplarz dla Gminy.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
GMINA MIEJSKA SŁAWNO

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

BURMISTRZ
Krzysztof Marek Frankenstein

Robert Krupowicz

Poz. 1694
ANEKS NR 1/2007
z dnia 31 lipca 2007 r.
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
- w ramach zadań bieżących powierzonych gminom,
zawartego w dniu 28 lutego 2007 r., pomiędzy:
Panem Robertem Krupowiczem, Wojewodą Zachodniopomorskim,
a
Gminą Miejską Stargard Szczeciński, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (73-110), ul. Stefana Czarnieckiego 17,
reprezentowaną przez Pana Sławomira Pajora, Prezydenta Stargardu Szczecińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 846).
§ 1. W § 3 Porozumienia wyrazy „26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)” zastępuje się
wyrazami „33.600 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych)”.
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§ 2. W pozostałej części porozumienie pozostaje bez zmian.
§ 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
–
–

trzy egzemplarze dla Wojewody,
jeden egzemplarz dla Gminy.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
GMINA MIEJSKA STARGARD SZCZECIŃSKI

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

PREZYDENT MIASTA
Sławomir Pajor

Robert Krupowicz

Poz. 1695
ANEKS NR 1/2007
z dnia 31 lipca 2007 r.
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
- w ramach zadań bieżących powierzonych gminom,
zawartego w dniu 28 lutego 2007 r., pomiędzy:
Panem Robertem Krupowiczem, Wojewodą Zachodniopomorskim,
a
Gminą Miejską Szczecinek, z siedzibą w Szczecinku (78-400), Plac Wolności 13, reprezentowaną przez Pana
Jerzego Hardie-Douglasa, Burmistrza Szczecinka (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 848).
§ 1. W § 3 Porozumienia wyrazy „14.800 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych)” zastępuje się
wyrazami „31.300 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych)”.
§ 2. W pozostałej części porozumienie pozostaje bez zmian.
§ 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
–
–

trzy egzemplarze dla Wojewody,
jeden egzemplarz dla Gminy.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
GMINA MIEJSKA SZCZECINEK

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

BURMISTRZ
Jerzy Hardie-Douglas

Robert Krupowicz
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Poz. 1696
ANEKS NR 1/2007
z dnia 31 lipca 2007 r.
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
- w ramach zadań bieżących powierzonych gminom,
zawartego w dniu 28 lutego 2007 r., pomiędzy:
Panem Robertem Krupowiczem, Wojewodą Zachodniopomorskim,
a
Gminą Miejską Wałcz, z siedzibą w Wałczu (78-600), Plac Wolności 1, reprezentowaną przez Pana Zdzisława
Tuderka, Burmistrza Wałcza (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 851).
§ 1. W § 3 Porozumienia wyrazy „8.700 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych)” zastępuje się wyrazami „15.600 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych)”.
§ 2. W pozostałej części porozumienie pozostaje bez zmian.
§ 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
–
–

trzy egzemplarze dla Wojewody,
jeden egzemplarz dla Gminy.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
GMINA MIEJSKA WAŁCZ

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

BURMISTRZ
Zdzisław Tuderek

Robert Krupowicz

Poz. 1697
ANEKS NR 1/2007
z dnia 31 lipca 2007 r.
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
- w ramach zadań bieżących powierzonych gminom,
zawartego w dniu 28 lutego 2007 r., pomiędzy:
Panem Robertem Krupowiczem, Wojewodą Zachodniopomorskim,
a
Gminą Złocieniec, z siedzibą w Złocieńcu (78-520), ul. Stary Rynek 3, reprezentowaną przez Pana Waldemara
Włodarczyka, Burmistrza Złocieńca (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 853).
§ 1. W § 3 Porozumienia wyrazy „5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych)” zastępuje się wyrazami „20.700 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych)”.
§ 2. W pozostałej części porozumienie pozostaje bez zmian.
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§ 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
–
–

trzy egzemplarze dla Wojewody,
jeden egzemplarz dla Gminy.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
GMINA ZŁOCIENIEC

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

BURMISTRZ
Waldemar Włodarczyk

Robert Krupowicz

Poz. 1698
OGŁOSZENIE
Starosty Białogardzkiego
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Białogardzkim.
Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca
2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) Starosta Białogardzki informuje o możliwości zgłaszania przez
działające na terenie powiatu białogardzkiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz gminy po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Białogardzkim.
Zgłoszeń kandydatów można dokonywać na piśmie w Starostwie Powiatowym w Białogardzie ul. 1 Maja 18
w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, podając imię, nazwisko i miejsce zamieszkania kandydata oraz jego kwalifikacje (wykształcenie i zawód).
STAROSTA
w/z
Tomasz Hynda
WICESTAROSTA

Poz. 1699
INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o decyzji Nr OSZ-4210-44(10)/2007/387/VIII/BK
z dnia 31 sierpnia 2007 r.
Informuje się, iż w dniu 31 sierpnia 2007 r. została wydana decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła,
ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Choszcznie o następującej treści:
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Poz. 1699

DECYZJA
Nr OSZ-4210-44(10)/2007/387/VIII/BK
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 45, 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 158,
poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130,
poz. 905) oraz na podstawie 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 i Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 16 lipca 2007 r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Choszcznie posiadającego:
1)
2)

numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000122449;
numer identyfikacji podatkowej (NIP): 594-000-33-04,

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym” postanawiam:
1)
2)

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;
ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na okres do 30 września 2008 r.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Choszcznie, posiadającego koncesje z dnia 6 października 1998 r. Nr WCC /
150 / 387 / U / 1 / 98 / MS (zmienioną decyzjami z dnia 7 stycznia 2002 r. Nr WCC / 150A / 387 / W / 3 /
2002 / MJ oraz z dnia 17 lipca 2007 r. Nr WCC / 150-ZTO / W / 2007 / CK) na wytwarzanie ciepła i Nr PCC /
159 / 387 / U / 1 / 98 / MS (zmienioną decyzjami: z dnia 7 stycznia 2002 r. Nr PCC / 159A / 387 / W / 3 /
2002 / MJ, z dnia 9 października 2002 r. Nr PCC / 159B / 387 / W / OSZ / 2002 / AS oraz z dnia 17 lipca
2007 r. PCC / 159-ZTO / 387 / W / OSZ / 2007 / CK) na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w dniu 17 lipca
2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej
przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do
uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia 27 lipca 2007 r. i 16 sierpnia 2007 r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach 9
i 23 sierpnia 2007 r. oraz 30 sierpnia 2007 r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła ustala taryfę
dla ciepła, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5 ustawy - Prawo
energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2006 r.
Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena
tych kosztów została dokonana zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania
uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi
jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy zgodnie z wnioskiem strony wyrażonym w piśmie z dnia 16 lipca 2007 r. został
określony do dnia 30 września 2008 r., co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen
i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
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POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorcy 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 zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie - ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
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 na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
Witold Kępa

Załącznik do informacji Prezesa URE
o decyzji Nr OSZ-4210-44(10)/2007/387/VIII/BK
z dnia 31 sierpnia 2007 r. (poz. 1699)

TARYFA DLA CIEPŁA
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 36, 73-200 CHOSZCZNO
CHOSZCZNO 2007 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Choszcznie działające na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu
6 października 1998 r. na:
–
–

wytwarzanie ciepła
Nr
ze zmianą z dnia 7 stycznia 2002 r.
Nr
i ze zmianą z dnia 17 lipca 2007 r.
Nr
przesyłanie i dystrybucję ciepła
Nr
ze zmianą z dnia 7 stycznia 2002 r.
Nr
ze zmianą z dnia 9 października 2002 r. Nr
i ze zmianą z dnia 17 lipca 2007 r.
Nr

WCC/150/387/U/1/98/MS
WCC/150A/387/W/3/2002/MJ
WCC/150-ZTO/W/2007/CK
PCC/159/387/U/1/98/MS
PCC/159A/387/W/3/2002/MJ
PCC/159B/387/W/OSZ/2002/AS
PCC/159-ZTO/387/W/OSZ/2007/CK
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2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:
a)
b)
c)

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. - w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 193, poz. 1423) zwanego w dalszej
części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.

3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do
zakresu świadczonych usług.
II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)
14)

sprzedawca - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Choszcznie, przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie
umowy zawartej z tym odbiorcą;
odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą;
źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
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;
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;
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;
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 - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi 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, znajdujących się w tym
obiekcie,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplną ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej
podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców;
warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody;
sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania
ciepła w celu ogrzewania obiektów;
obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
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III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY
Podział odbiorców na grupy dokonany został wg następujących kryteriów:
–
–
–

źródła ciepła,
sieć ciepłownicza,
miejsce dostarczania ciepła.

Źródła ciepła z oznaczeniem symboli:
CR
KO
KL-1
KL-2
KL-3

Ciepłownia Rejonowa przy ul. 23 lutego 2
Kotłownia osiedlowa przy ul. Polna 2
Kotłownia przy ul. Wolności 16
Kotłownia przy ul. Wolności 17
Kotłownia przy ul. Wolności 31
Lp.

Grupa odbiorców

Charakterystyka odbiorców

A.

B.

C.

1.

IA

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej CR poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy
i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące
własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

2.

IB

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej CR poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy
i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.

3.

IC

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej CR poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy
i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są indywidualne węzły cieplne
stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez
sprzedawcę.

4.

II

5.

III

Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej KO opalanej gazem
GZ-50, rozliczani wg § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego.
Miejscem dostarczenia ciepła są rozdzielnie w obiektach stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.
Odbiorcy zasilani z kotłowni KL-1, KL-2, KL-3
opalanej gazem GZ-50, rozliczani wg § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego. Miejscem dostarczenia ciepła są pierwsze
zawory w kotłowni od strony instalacji odbiorczej.
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IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT
1. Ceny i stawki opłat.
1.1. Grupa odbiorców I A
L.p.

1.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

zł/MW/rok

netto
72.449,04

brutto*
88.387,83

Rata - zł/MW/m-c

6.037,42

7.365,65

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

zł/GJ

22,11

26,97

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m³

17,76

21,67

zł/MW/rok

21.355,56

26.053,78

4.

Stała stawka za usługi przesyłowe

Rata - zł/MW/m-c

1.779,63

2.171,15

5.

Zmienna stawka za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,46

7,88

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
1.2. Grupa odbiorców I B
L.p.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

zł/MW/rok

netto
72.449,04

brutto*
88.387,83

Rata - zł/MW/m-c

6.037,42

7.365,65

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

zł/GJ

22,11

26,97

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m³

17,76

21,67

zł/MW/rok

25.618,08

31.254,06

4.

Stała stawka za usługi przesyłowe

Rata - zł/MW/m-c

2.134,84

2.604,50

5.

Zmienna stawka za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,65

9,33

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
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1.3. Grupa odbiorców I C
L.p.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

zł/MW/rok

netto
72.449,04

brutto*
88.387,83

Rata - zł/MW/m-c

6.037,42

7.365,65

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

zł/GJ

22,11

26,97

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m³

17,76

21,67

zł/MW/rok

27.910,80

34.051,18

4.

Stała stawka za usługi przesyłowe

Rata - zł/MW/m-c

2.325,90

2.837,60

5.

Zmienna stawka za usługi przesyłowe

zł/GJ

11,34

13,83

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
1.4. Grupa odbiorców II
L.p.

Wyszczególnienie

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

2.

Stawka opłaty za ciepło

Jedn. miary

Stawki opłat
netto

brutto*

Rata - zł/MW/m-c

8.117,62

9.903,50

zł/GJ

41,17

50,23

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
1.5. Grupa odbiorców III
L.p.

Wyszczególnienie

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

2.

Stawka opłaty za ciepło

Jedn. miary

Stawki opłat
netto

brutto*

Rata - zł/MW/m-c

8.861,85

10.811,46

zł/GJ

41,87

51,08

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
Stawki opłat za standardowe przyłącze dla podmiotów
i odbiorców przyłączanych do sieci rozdzielczych
Średnica przyłąStawki opłat za budowę przyłącza w wacza z rur preizorunkach standardowych do 10 mb
lowanych
mm/mm
zł/m

Stawki opłat za budowę przyłącza w warunkach standardowych ponad 10 mb
zł/m

W wykopie otwartym, na terenie bez
W wykopie otwartym, na terenie bez nanawierzchni utwardzanej netto
wierzchni utwardzanej netto
2x48/110
160,25
40,06
2x60/125
177,25
44,31
2x76/140
188,50
47,13
* do stawki opłat netto zostanie naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów
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V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
1)

2)

3)

4)
5)

miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną - pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym
mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego;
opłata za ciepło - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty
za ciepło dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia
taryfowego;
opłata za nośnik ciepła - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów 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 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;

W przypadku dostarczenia ciepła do grupowego węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej niż jednego odbiorcy, rodzaje opłat pobieranych od tych odbiorców oraz podstawy ich obliczania określone zostały w § 34
rozporządzenia taryfowego, o ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały 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 określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
1. O każdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni
przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 96

– 11736 –

Poz. 1700

Poz. 1700
INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o decyzjach Nr WCC/ 331-ZTO/516/W/OSZ/2007/MG, Nr PCC/342-ZTO/516/W/OSZ/2007/MG
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
W dniu 30 sierpnia 2007 r. na wniosek przedsiębiorcy: Zakład Ciepłownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Złocieńcu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił przedłużyć koncesje
oraz zmienić przedmiot i zakres działalności Koncesjonariusza, określony w koncesjach na wytwarzanie oraz
przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Uzasadnienie
Decyzjami z dnia 19 października 1998 r. Nr WCC / 331 / 516 / U / 1 / 98 / RG (zmienioną decyzją z dnia 11
lutego 1999 r. Nr WCC / 730A / 207A / W / 1 / 99 / RG, sprostowana postanowieniem z dnia 24 czerwca
1999 r. Nr WCC / 331B / 516 / U / 1 / 2 / 99 / RG, zmieniona decyzjami z dnia 14 marca 2002 r. Nr WCC /
331C / 516 / W / 3 / 2002 / ASA, z dnia 3 grudnia 2002 r. Nr WCC / 331D / 516 / W / OSZ / 2002 / BS,
z dnia 29 czerwca 2005 r. Nr WCC / 331E / 516 / W / OSZ / 2005 / ZD oraz z dnia 24 marca 2006 r. NR WCC
/ 331F / 516 / W / OSZ / 2006 / AB) oraz z dnia 19 października 1998 r. Nr PCC / 342 / 516 / U / 1 / 98 / RG
(zmienioną decyzjami z dnia 11 lutego 1999 r. Nr PCC / 763 / 207A / W / 1 / 2 / 99 / RG, z dnia 9 czerwca
2000 r. Nr PCC / 763B / 207 / W / 3 / 2000 / RW oraz z dnia 24 marca 2006 r. Nr PCC / 342C / 516 / W /
OSZ / 2006 / AB) udzielono przedsiębiorcy Zakład Ciepłownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Złocieńcu, koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia
31 października 2008 r., określając jednocześnie na stronie 1 nazwę i numer identyfikacyjny REGON, a następnie „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI” oraz „WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI”.
Pismem z dnia 17 kwietnia 2007 r., Koncesjonariusz wniósł o przedłużenie okresu obowiązywania koncesji
o kolejne 10 lat.
Zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Koncesjonariusz zachował powyższy termin, zatem jego wniosek rozpatrywany był w toku przedmiotowego postępowania jako wniosek
o zmianę koncesji.
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 39 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku
z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoje decyzje
z dnia 19 października 1998 r., w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem,
poprzez ich przedłużenie do 31 października 2018 r. oraz zmianę przedmiotu i zakresu działalności.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
Witold Kępa
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INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o decyzjach Nr Nr WCC/559-ZTO/202/W/OSZ/2007/EŻ, Nr PCC/585-ZTO/202/W/OSZ/2007/EŻ, Nr OCC/153ZTO/202/W/OSZ/2007/EŻ
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
W dniu 30 sierpnia 2007 r. na wniosek przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, 72-010 Police, ul. Bankowa 18, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił przedłużyć koncesje oraz
zmienić przedmiot i zakres działalności Koncesjonariusza, określony w koncesjach na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem.
Uzasadnienie
Decyzjami z dnia 5 listopada 1998 r. Nr WCC / 559 / 202 / U / 1 / 98 / MM (zmienioną decyzją z dnia 15 września 2000 r. Nr WCC / 559A / 202 / W / 3 / 2000 / EG, z dnia 12 października 2004 r. Nr WCC / 5592B / 202
/ OSZ / W / 2004 / JC, postanowieniem z dnia 21 października 2004 r. Nr WCC / 559C / 202 / OSZ / W /
2004 / JC oraz z dnia 1 czerwca 2006 r. Nr WCC / 559D / 202 / W / OSZ / 2006 / ZD), z dnia 5 listopada
1998 r. Nr PCC / 585 / 202 / U / 1 / 98 / MM oraz z dnia 5 listopada 1998 r. Nr OCC / 153 / 202 / U / 1 / 98 /
MM udzielono przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem na okres do dnia 15 listopada
2008 r., określając jednocześnie na stronie 1 nazwę i numer identyfikacyjny REGON, a następnie „PRZEDMIOT
I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI” oraz „WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI”.
Pismem z dnia 10 maja 2007 r., które wpłynęło w dniu 11 maja 2007 r., uzupełnionym pismami z dnia 14 maja
2007 r., 21 czerwca 2007 r. oraz z dnia 18 i 26 lipca 2007 r. Koncesjonariusz wniósł o przedłużenie okresu
obowiązywania koncesji do dnia 15 listopada 2025 r.
Zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Koncesjonariusz zachował powyższy termin, zatem jego wniosek rozpatrywany był w toku przedmiotowego postępowania jako wniosek
o zmianę koncesji.
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 39 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku
z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoje decyzje
z dnia 5 listopada 1998 r., w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła
oraz na obrót ciepłem, poprzez ich przedłużenie do 15 listopada 2025 r. oraz zmianę przedmiotu i zakresu działalności.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
Witold Kępa
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INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o decyzji Nr OSZ-4210-38(14)/2007/167/IX/AB
z dnia 5 września 2007 r.
Informuje się, iż w dniu 5 września 2007 r. została wydana decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła,
ustaloną przez Szczecińską Energetykę Cieplną Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
o następującej treści:
DECYZJA
Nr OSZ-4210-38(14)/2007/167/IX/AB
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45, 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 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905) oraz na podstawie 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 25 czerwca 2007 r. Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Szczecinie posiadającej:
1)
2)

numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000131910;
numer identyfikacji podatkowej (NIP): 851-010-94-44

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym” postanawiam:
1)
2)

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji;
ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na okres do 30 września 2008 r.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 7 września 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC / 40 / 167 / U / 3 / 98
/ AD (zmienioną decyzją z dnia 26 marca 1999 r. Nr WCC / 40A / 167 / U / 3 / 99, z dnia 5 kwietnia 2000 r.
Nr WCC / 40B / 167 / W / 3 / 2000 / RW, z dnia 15 listopada 2004 r. Nr WCC / 40C / 167 / P / OSZ / 2004 /
JC, z dnia 8 lutego 2005 r. Nr WCC / 40D / 167 / OSZ / W / 2004 / 2005 / JC, z dnia 25 listopada 2005 r.
Nr WCC / 40E / 167 / OSZ / W / 2005 / JC, z dnia 16 sierpnia 2006 r. Nr WCC / 40F / 167 / OSZ / W / 2006 /
JC i z dnia 14 marca 2007 r. Nr WCC / 40G / 167 / OSZ / W / 2007 / EŻ), z dnia 7 września 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC / 42 / 167 / U / 3 / 98 / AD (zmienioną decyzjami z dnia 26 marca 1999 r.
Nr PCC / 42A / 167 / U / 3 / 99, z dnia 5 kwietnia 2000 r. Nr PCC / 42 / S / 167 / U / 3 / 2000, z dnia 19 maja
2000 r. Nr PCC / 42B / 167 / W / 3 / 2000 / RW, z dnia 2 sierpnia 2001 r. Nr PCC / 42C / 167 / W / 3 / 2001
/ RW, z dnia 10 lutego 2005 r. Nr PCC / 42D / 167 / W / 2004 / 2005 / JC i z dnia 20 grudnia 2005 r. Nr PCC
/ 42E / 167 / OSZ / OSZ / 2005 / RN) oraz z dnia 7 września 1998 r. Nr OCC / 16 / 167 / U / 3 / 98 / AD na
obrót ciepłem (zmienioną decyzjami z dnia 26 marca 1999 r. Nr OCC / 16A / 167 / U / 3 / 99 i z dnia
5 kwietnia 2000 r. Nr OCC / 16 / S / 167 / U / 3 / 2000), w dniu 25 czerwca 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
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W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE” do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia 29 czerwca 2007 r., 23 lipca 2007 r., 13 sierpnia 2007 r. oraz 31 sierpnia
2007 r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 18 lipca 2007 r., 3 sierpnia 2007 r., 24 sierpnia 2007 r., 30 sierpnia 2007 r., 31 sierpnia 2007 r. oraz 3 września 2007 r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5 ustawy - Prawo
energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów
została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych
jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi
kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Z uwagi na znaczny przyrost średniej wskaźnikowej stawki opłaty za usługi przesyłowe ciepła w porównaniu
z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi o podobnym zakresie działania, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców, Prezes URE ustalił współczynnik korekcyjny dla działalności gospodarczej związanej
z przesyłaniem i dystrybucją ciepła w wysokości 98,83%.
Pismem z dnia 31 sierpnia 2007 r. znak: OSZ-4210-38(12)/2007/167/IX/AB Prezes URE wezwał Przedsiębiorstwo energetyczne do dostosowania taryfy do wysokości tego współczynnika korekcyjnego, określającego projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków
wykonywania przez niego działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła.
Przedsiębiorstwo energetyczne dostosowało taryfę do wysokości ustalonego współczynnika.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia 30 września 2008 r., zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek opłat
po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu 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 PółnocnoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71 - 617
Szczecin.
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 na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
Witold Kępa

Załącznik do informacji Prezesa URE
o decyzji Nr OSZ-4210-38(14)/2007/167/IX/AB
z dnia 5 września 2007 r. (poz. 1702)

TARYFA DLA CIEPŁA
Szczecin, 2007 r.
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę
Cieplną Spółka z o.o. w Szczecinie, działającą na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu
7 września 1998 r. na:
–

–

–

wytwarzanie ciepła Nr WCC / 40 / 167 / U / 3 / 98 / AD (zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia 26 marca
1999 r. Nr WCC / 40A / 167 / U / 3 / 99, z dnia 5 kwietnia 2000 r. Nr WCC / 40B / 167 / W / 3 / 2000 /
RW, z dnia 8 lutego 2005 r. Nr WCC / 40D / 167 / OSZ / W / 2004 / 2005 / JC, z dnia 25 listopada
2005 r. Nr WCC / 40E / 167 / OSZ / W / 2005 / JC i z dnia 14 marca 2007 r. Nr WCC / 40G / 167 / OSZ /
W / 2007 / EŻ),
przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC / 42 / 167 / U / 3 / 98 / AD (zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia
26 marca 1999 r. Nr PCC / 42A / 167 / U / 3 / 99, z dnia 5 kwietnia 2000 r. Nr PCC / 42 / S / 167 / U / 3
/ 2000, z dnia 19 maja 2000 r. Nr PCC / 42B / 167 / W / 3 / 2000 / RW, z dnia 2 sierpnia 2001 r. Nr PCC
/ 42C / 167 / W / 3 / 2001 / RW, z dnia 10 lutego 2005 r. Nr PCC / 42D / 167 / OSZ / W / 2004 / 2005 /
JC i z dnia 20 grudnia 2005 r. Nr PCC / 42E / 167 / OSZ / W / 2005 / RW),
obrót ciepłem Nr OCC / 16 / 167 / U / 3 / 98 / AD (zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia 26 marca
1999 r. Nr OCC / 16A / 167 / U / 3 / 99 i z dnia 5 kwietnia 2000 r. Nr OCC / 16 / S / 167 / U / 3 / 2000).
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:

1)
2)
3)

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 - ze zmianami);
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej
części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”;
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.

3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup taryfowych, odpowiednio
do zakresu świadczonych usług.
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II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)

17)
18)

odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
sprzedawca - Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (SEC Sp. z o.o.) - przedsiębiorstwo ciepłownicze przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem
i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa
energetycznego;
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;
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;
zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło
ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy
węzeł cieplny lub źródło ciepła;
obiekt - budowlę 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;
moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo
ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi
dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymywania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymywania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplną ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców;
warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody;
sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania
ciepła w celu ogrzewania obiektów;
ZEDO S.A. - Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna, wytwórca ciepła.
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III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe uwzględnia:
–
–
–

źródła ciepła,
sieci ciepłownicze,
miejsca dostarczania ciepła.
Symbol
Lp.
grupy
taryfowej
1.

A.1

2.

A.2

3.

A.3

4.

A.4

5.

C.1

6.

C.2

7.

C.3

8.

C.4

9.

D.1

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej

Odbiorcy zasilani ze źródeł ZEDO S.A. (EC I Szczecin i EC II Pomorzany) i źródła
własnego przy ul. Benesza poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy
i eksploatowane są przez odbiorcę.
Odbiorcy zasilani ze źródeł ZEDO S.A. (EC I Szczecin i EC II Pomorzany) i źródła
własnego przy ul. Benesza poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy zasilani ze źródeł ZEDO S.A. (EC I Szczecin i EC II Pomorzany) i źródła
własnego przy ul. Benesza poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy zasilani ze źródeł ZEDO S.A. (EC I Szczecin i EC II Pomorzany) i źródła
własnego przy ul. Benesza poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne
i zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są budynki wielolokalowe, w których znajdują się
indywidualne układy pomiarowe zainstalowane w lokalu odbiorcy.
Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej Dąbska poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy
i eksploatowane są przez odbiorcę.
Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej Dąbska poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej Dąbska poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej Dąbska poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są budynki wielolokalowe, w których znajdują się
indywidualne układy pomiarowe zainstalowane w lokalu odbiorcy.
Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy
i eksploatowane są przez odbiorcę.
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D.3

12.

E.1

13.

E.2
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E.3

15.
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16.

B

17.

F

18.

G

19.

H
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Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Zewnętrzne instalacje odbiorcze nie są własnością sprzedawcy oraz nie są eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej Gierczak poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy
i eksploatowane są przez odbiorcę.
Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej Gierczak poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej Gierczak poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej Gierczak poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez
sprzedawcę oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność odbiorcy
i eksploatowane przez odbiorcę.
Miejscem dostarczania ciepła są budynki wielolokalowe, w których znajdują się
indywidualne układy pomiarowe zainstalowane w lokalu odbiorcy.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni przy ul. Leszczyńskiego, rozliczani wg
stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnej znajdującej się przy ul. Nad Odrą 4 w Szczecinie opalanej koksem, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 6 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych znajdujących się na obszarze
miasta Szczecin przy ulicach: Maklerskiej 1, W. Polskiego 136 i 138, Borowej 18,
Marmurowej 7, Portowej 20, Makowskiej 2a, Nad Odrą 20, Stołczyńskiej 60, Zacisznej 3, Wojska Pol. 191, Zdrojowej 1a, Dębogórskiej 36, Mickiewicza 124,
Gryfińskiej 151, Wodociągowej 5, Brodzińskiego 4, Żołnierskiej 13A, Stołczyńskiej 160, Mącznej 2; opalanych gazem, rozliczani wg stawek opłat, o których
mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnej opalanej gazem na obszarze
miasta Świnoujście znajdującej się przy ul. Uzdrowiskowej 11, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
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IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
1. Ceny i stawki opłat.
1.1. Grupa taryfowa A.1

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
2.

Stawki opłat
netto

brutto*

24 414,11
2 034,51

29 785,22
2 482,10

9,01

11,00

1.2. Grupa taryfowa A.2

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

1.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

2.

Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

Lp.

zł/GJ

Stawki opłat
netto

brutto*

33 854,19
2 821,18

41 302,11
3 441,84

11,54

14,08

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
1.3. Grupa taryfowa A.3

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
2.

Stawki opłat
netto

brutto*

33 669,09
2 805,76

41 076,29
3 423,02

10,82

13,20

1.4. Grupa taryfowa A.4

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
2.

Stawki opłat
netto

brutto*

37 848,22
3 154,02

46 174,83
3 847,90

18,02

21,98

Odbiorcy z grup A1, A2, A3 oraz A4 będą obciążani również za zakupione przez Sprzedawcę ciepło w postaci
gorącej wody wg cen zawartych w taryfie wytwórcy ciepła ZEDO S.A. (obejmujących: cenę za zamówioną moc
cieplną, cenę ciepła oraz cenę nośnika ciepła).
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1.5. Grupa taryfowa C.1

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka
miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Ceny i stawki opłat
netto

brutto*

58 191,67
4 849,31

70 993,84
5 916,15

zł/GJ

21,36

26,06

zł/m3

14,08

17,18

18 703,86
1 558,66

22 818,71
1 901,56

5,87

7,16

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
5.

1.6. Grupa taryfowa C.2

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka
miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Ceny i stawki opłat
netto

brutto*

58 191,67
4 849,31

70 993,84
5 916,15

zł/GJ

21,36

26,06

zł/m3

14,08

17,18

24 387,87
2 032,32

29 753,21
2 479,43

9,34

11,39

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
5.

1.7. Grupa taryfowa C.3

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka
miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

netto

brutto*

58 191,67
4 849,31

70 993,84
5 916,15

zł/GJ

21,36

26,06

zł/m3

14,08

17,18

24 297,04
2 024,75

29 642,39
2 470,20

8,31

10,14

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
5.

Ceny i stawki opłat
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1.8. Grupa taryfowa C.4

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka
miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Ceny i stawki opłat
netto

brutto*

58 191,67
4 849,31

70 993,84
5 916,15

zł/GJ

21,36

26,06

zł/m3

14,08

17,18

39 038,02
3 253,17

47 626,38
3 968,87

19,47

23,75

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
5.

1.9. Grupa taryfowa D.1

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka
miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Ceny i stawki opłat
netto

brutto*

91 582,85
7 631,90

111 731,08
9 310,92

zł/GJ

32,24

39,33

zł/m3

25,39

30,98

17 113,84
1 426,15

20 878,88
1 739,91

5,33

6,50

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
5.

1.10. Grupa taryfowa D.2

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka
miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

netto

brutto*

91 582,85
7 631,90

111 731,08
9 310,92

zł/GJ

32,24

39,33

zł/m3

25,39

30,98

28 380,47
2 365,04

34 624,17
2 885,35

9,16

11,18

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
5.

Ceny i stawki opłat
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1.11. Grupa taryfowa D.3

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka
miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Ceny i stawki opłat
netto

brutto*

91 582,85
7 631,90

111 731,08
9 310,92

zł/GJ

32,24

39,33

zł/m3

25,39

30,98

27 330,96
2 277,58

33 343,77
2 778,65

8,22

10,03

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
5.

1.12. Grupa taryfowa E.1

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka
miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Ceny i stawki opłat
netto

brutto*

81 317,96
6 776,50

99 207,91
8 267,33

zł/GJ

37,35

45,57

zł/m3

18,30

22,33

19 027,33
1 585,61

23 213,35
1 934,45

6,07

7,40

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
5.

1.13. Grupa taryfowa E.2

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka
miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

netto

brutto*

81 317,96
6 776,50

99 207,91
8 267,33

zł/GJ

37,35

45,57

zł/m3

18,30

22,33

26 075,07
2 172,92

31 811,59
2 650,97

7,45

9,09

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
5.

Ceny i stawki opłat
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1.14. Grupa taryfowa E.3
Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Ceny i stawki opłat
netto

brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

81 317,96
6 776,50

99 207,91
8 267,33

2.
3.

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

37,35
18,30
32 294,91
2 691,24

45,57
22,33
39 399,79
3 283,32

7,33

8,95

4.

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
5.

1.15. Grupa taryfowa E.4
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka
miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi
zł/GJ
przesyłowe
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
5.

Ceny i stawki opłat
netto

brutto*

81 317,96
6 776,50
37,35

99 207,91
8 267,33
45,57

18,30

22,33

43 126,03
3 593,84

52 613,76
4 384,48

21,46

26,18

1.16. Grupa taryfowa B
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

2.

Stawka opłat za ciepło

Jednostka
miary
zł/MW/m-c
zł/GJ

Stawki opłat
netto

brutto*

7 562,02

9 225,67

39,35

48,01

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
1.17. Grupa taryfowa F
Stawki opłat

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

1.

Stawka opłaty miesięcznej

zł/MW/m-c

14 547,15

17 747,52

2.

Stawka opłaty sezonowej

zł/MW/m-c

58 188,58

70 990,07

Lp.

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

netto

brutto*
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1.18. Grupa taryfowa G

Lp.

Stawki opłat

Jednostka
miary

Wyszczególnienie

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

2.

Stawka opłat za ciepło

netto

zł/MW/m-c
zł/GJ

brutto*

11 389,68

13 895,42

48,38

59,02

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
1.19. Grupa taryfowa H

Lp.

Stawki opłat

Jednostka
miary

Wyszczególnienie

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

2.

Stawka opłat za ciepło

netto

zł/MW/m-c
zł/GJ

brutto*

7 383,74

9 008,16

45,07

54,99

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.
Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne Sprzedawca pobiera opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej według następujących stawek:
Wyszczególnienie

Stawka opłaty
netto w zł/m*

Przyłącze 2xDn 20

114,00

Przyłącze 2xDn 25

120,00

Przyłącze 2xDn 32

132,00

Przyłącze 2xDn 40

138,00

Przyłącze 2xDn 50

144,00

Przyłącze 2xDn 65

162,00

Przyłącze 2xDn 80

180,00

Przyłącze 2xDn 100

251,00

Przyłącze 2xDn 125

266,00

Przyłącze 2xDn 150

395,00

Przyłącze 2xDn 200

461,00

* do stawek netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy Prawo energetyczne Sprzedawca w umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej może stosować stawki niższe niż ustalone na podstawie ww. zasad.
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V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcę są
określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego, a w szczególności:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym
mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego;
opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz ceny ciepła dla danej grupy
taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w
§ 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego;
opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów 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 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 dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub 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 miesięczna, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn stawki opłaty miesięcznej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i zamówionej mocy cieplnej;
opłata sezonowa, pobierana przez 7 miesięcy sezonu grzewczego, stanowi iloczyn stawki opłaty sezonowej
dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i zamówionej mocy cieplnej;
opłata za przyłączenie do sieci, obliczona jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie
ustalonej w taryfie.

W przypadku dostarczania ciepła do grupowego węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej niż jednego odbiorcy, rodzaje opłat pobieranych od tych odbiorców oraz podstawy ich obliczania, określone zostały w § 34
rozporządzenia taryfowego, o ile umowa sprzedaży ciepła nie stanowi inaczej.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały
określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
–
–
–
–

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
1. O zmianie cen i stawek opłat sprzedawcy oraz o zmianie cen wytwórcy ciepła, tj. ZEDO S.A. odbiorcy
powiadomieni zostaną pisemnie w terminie co najmniej na 14 dni przed datą wprowadzenia nowych cen i stawek opłat.
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2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Poz. 1703
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Koszalinie
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie przeprowadzonych
w dniu 12 sierpnia 2007 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592) Komisarz Wyborczy w Koszalinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie przeprowadzonych w dniu 12 sierpnia 2007 r.
I.
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 8, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
E. Radnym został: z listy nr 1 - KWW „K-Ś-C” RAZEM
Kapuściński Tomasz
KOMISARZ WYBORCZY
W KOSZALINIE
Aleksander Nowiński

Poz. 1704
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Koszalinie
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Manowie przeprowadzonych
w dniu 12 sierpnia 2007 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592) Komisarz Wyborczy w Koszalinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Manowie przeprowadzonych w dniu
12 sierpnia 2007 r.
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I.
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 6, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
E. Radnym został: z listy nr 1 - KWW JK
Kloc Józef
KOMISARZ WYBORCZY
W KOSZALINIE
Aleksander Nowiński
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