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Poz. 636
ZARZ¥DZENIE NR 225/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 29 wrzenia 1999 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonego uchwa³¹
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Nr V/30/99 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 wrzenia 1999 r., w porozumieniu z Zastêpc¹ Wojewódzkiego Komisarza
Wyborczego w Koszalinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Tucznie w okrêgu wyborczym nr 5, w którym wybiera siê
jednego radnego.
2. Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 12 grudnia 1999 r.
§ 2.
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski
Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 225/9
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 29 wrzenia 1999 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci

Tre

do 18 padziernika 1999 r. –
do 23 padziernika 1999 r. –

do 28 padziernika 1999 r. –
do 12 listopada 1999 r.
do godz. 24.00

–
–

do 21 listopada 1999 r.

–
–

do 27 listopada 1999 r.

–

do 28 listopada 1999 r.
11 grudnia 1999 r.

–
–

12 grudnia 1999 r.
godz. 6.00 – 20.00

–

podanie do publicznej wiado
zarz¹dzenia wojewody
podanie do publicznej wiad
numerze i liczbie radny
wyborczym oraz o wyznaczo
wyborczej
powo³anie przez zastêpcê
wyborczego miejskiej komisj
zg³aszanie miejskiej komisji
radnych
nadanie numerów zarejestro
radnych
powo³anie przez zarz¹d
wyborczych
podanie do publicznej wiado
informacji o numerach i gr
oraz wyznaczonych siedz
wyborczych
rozplakatowanie obwieszczen
o zarejestrowanych listach
zawieraj¹cych numery list, d
w zg³oszeniach list wraz
kandydatów i list
sporz¹dzenie spisu wyborców
przekazanie przewodnicz¹
wyborczych spisu wyborców
g³osowanie
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ZARZ¥DZENIE NR 231/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 7 padziernika 1999 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060) w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/126/99 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 wrzenia 1999 r., w porozumieniu z Zastêpc¹ Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego w Koszalinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w okrêgu wyborczym nr 5, w którym
wybiera siê jednego radnego.
2. Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 12 grudnia 1999 r.
§ 2.
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski
Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 231/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 7 padziernika 1999 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci

Tre

do 18 padziernika 1999 r. –
do 23 padziernika 1999 r. –

do 28 padziernika 1999 r. –
do 12 listopada 1999 r.
do godz. 24.00

–
–

do 21 listopada 1999 r.

–
–

podanie do publicznej wiado
zarz¹dzenia wojewody
podanie do publicznej wiad
numerze i liczbie radny
wyborczym oraz o wyznaczo
wyborczej
powo³anie przez zastêpcê
wyborczego miejskiej komisj
zg³aszanie miejskiej komisji
radnych
nadanie numerów zarejestro
radnych
powo³anie przez zarz¹d
wyborczych
podanie do publicznej wiado
informacji o numerach i gr
oraz wyznaczonych siedz
wyborczych
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do 27 listopada 1999 r.

–

do 28 listopada 1999 r.
11 grudnia 1999 r.

–
–

12 grudnia 1999 r.
godz. 6.00 – 20.00

–

Poz. 637 - 639

rozplakatowanie obwieszczen
o zarejestrowanych listach
zawieraj¹cych numery list, d
w zg³oszeniach list wraz
kandydatów i list
sporz¹dzenie spisu wyborców
przekazanie przewodnicz¹
wyborczych spisu wyborców
g³osowanie

Poz. 638
UCHWA£A NR IX/90/99
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 27 sierpnia 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Barwice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W statucie Miasta i Gminy Barwice stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVII/177/96 Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 29 padziernika 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Barwice (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 58,
poz. 171; z 1997 r. Nr 9, poz. 37, Nr 35, poz. 159; z 1998 r. Nr 2, poz. 12, Nr 28, poz. 197; z 1999 r. Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 14, poz. 161) wprowadza siê poni¿sz¹ zmianê:
1) w § 26 w ust. 3 skrela siê pkt 1.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Boles³aw Rybiñski
Poz. 639
UCHWA£A NR X/79/99
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 31 sierpnia 1999 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Miasta i Gminy Barlinek.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Miasta i Gminy Barlinek stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr VIII/60/99 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia
20 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32 z dnia
27 sierpnia 1999 r.) w § 27 w ust. 2 wyraz 7 osób zastêpuje siê wyrazem 6 osób.
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§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Edward Sznabowicz

Poz. 640
UCHWA£A NR XI/138/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 wrzenia 1999 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino 
miejscowoæ Czepino (dz. nr 447/1).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412), a tak¿e uchwa³y Nr III/23/98 Rady
Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 1998 r.  Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
§ 1.
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowoci Czepino.
§ 2.
Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (w granicach dzia³ki nr 447/1) stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
DZIA£ II
PRZEZNACZENIE TERENU
§ 3.
1. Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem MJ mo¿e byæ przeznaczony pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Przez zabudowê jednorodzinn¹ rozumie siê budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stoj¹cy, bliniaczy, atrialny,
a tak¿e budynek mieszkalny zawieraj¹cy nie wiêcej ni¿ 4 mieszkania.
3. Na wymienionym w pkt 1 terenie dopuszcza siê lokalizacjê uzupe³niaj¹cej funkcji us³ugowej nie powoduj¹cej obni¿enia
standardu warunków zamieszkania.
§ 4.
Pas terenu o szerokoci minimum 10 m wzd³u¿ granicy przylegaj¹cej do drogi krajowej nr 118 powinien byæ przeznaczony
na nisk¹ i wysok¹ zieleñ izolacyjn¹.
DZIA£ III
ROZGRANICZENIE TERENÓW
§ 5.
1. Rozgraniczenie elementarnego terenu funkcjonalnego oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ grub¹.
2. Rozgraniczenie terenów publicznych (komunikacyjnych) oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ z kropk¹.
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DZIA£ IV
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
§ 6.
1. Obszar objêty opracowaniem powinien byæ obs³ugiwany komunikacyjnie przez istniej¹cy wjazd z s¹siedniej drogi
gruntowej maj¹cej po³¹czenie z drog¹ krajow¹ nr 118.
2. W granicach obszaru objêtego opracowaniem nale¿y zapewniæ miejsca postojowe dla samochodów osobowych
w iloci ca³kowicie pokrywaj¹cej potrzeby, w tym:
1) dla lokali mieszkalnych  1 miejsce postojowe na ka¿de mieszkanie,
2) dla lokali us³ugowych  1 miejsce postojowe na ka¿de 50 m2 powierzchni u¿ytkowej.
DZIA£ V
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
§ 7.
1. Zaopatrzenie w wodê na cele bytowe powinno byæ zapewnione z miejskiej sieci wodoci¹gowej  istniej¹cej w drodze
krajowej nr 118.
2. Zaopatrzenie w wodê obiektu powinno byæ zapewnione na warunkach okrelonych przez Przedsiêbiorstwo Us³ug
Komunalnych Spó³kê z o.o. w Gryfinie.
§ 8.
Zaopatrzenie w wodê na cele przeciwpo¿arowe powinno byæ zapewnione z hydrantów ulicznych naziemnych
montowanych na sieci wodoci¹gowej istniej¹cej w drodze krajowej nr 118.
§ 9.
1. Odprowadzenie cieków bytowych powinno byæ zapewnione do projektowanej miejskiej sieci kanalizacji ciekowej
usytuowanej na s¹siedniej dzia³ce nr 447/2.
2. Odprowadzenie cieków bytowych do miejskiej sieci kanalizacji ciekowej powinno byæ zapewnione na warunkach
okrelonych przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Spó³kê z o.o. w Gryfinie.
3. Do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacji ciekowej, dopuszcza siê odprowadzenie cieków bytowych do
szczelnego zbiornika bezodp³ywowego.
§ 10.
Odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów  na tereny nieutwardzone w granicach dzia³ki nr 447/1.
§ 11.
1. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ do celów bytowych powinno byæ zapewnione z wykorzystaniem indywidualnych
róde³.
2. Zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych z miejskiej sieci gazowej projektowanej na s¹siedniej dzia³ce nr 447/2,
powinno byæ zapewnione na warunkach okrelonych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie, Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy w Szczecinie.
§ 12.
Zasilanie w energiê elektryczn¹ obiektów powinno byæ zapewnione na warunkach ka¿dorazowo okrelonych przez
Zak³ad Energetyczny Szczecin, Rejon Szczecin.
DZIA£ VI
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
§ 13.
Maksymalna intensywnoæ zabudowy dla elementarnego terenu funkcjonalnego nie mo¿e przekroczyæ wartoci 0,20.
§ 14.
1. Usytuowanie zabudowy od strony drogi krajowej nr 118 powinno odpowiadaæ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy (20 m
od krawêdzi jezdni).
2. Poza wyznaczonymi w planie obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy, dopuszcza siê sytuowanie obiektów na granicy
nieruchomoci, pod warunkiem zastosowania odpowiednich oddzieleñ przeciwpo¿arowych.
§ 15.
1. Wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu przyleg³ego terenu do najwy¿szej kalenicy, nie powinna przekraczaæ 12 m.
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2. Architektura zabudowy powinna byæ kszta³towana w oparciu o wzory lokalnej zabudowy tradycyjnej wystêpuj¹cej
w miejscowoci Czepino, a w szczególnoci powinny byæ stosowane strome symetryczne dachy i wykoñczenie
elewacji materia³ami naturalnymi.
3. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nale¿y zastosowaæ okna i drzwi o najwiêkszym dostêpnym
wspó³czynniku izolacji akustycznej.
DZIA£ VII
OCHRONA RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
§ 16.
1. Do czasu ukszta³towania siê pasa zieleni izolacyjnej, o którym mowa § 4, od strony drogi krajowej nr 118 nale¿y
zastosowaæ skuteczne ekrany izoluj¹ce staraniem i na koszt w³acicieli nieruchomoci.
2. Obszar objêty zmian¹ w planie jest po³o¿ony w strefie zagro¿onej ha³asem od drogi krajowej nr 118. Realizacja
inwestycji mo¿e byæ prowadzona na wy³¹czne ryzyko w³acicieli nieruchomoci  bez prawa póniejszych roszczeñ
z tego tytu³u.
§ 17.
Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno byæ oparte o obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy szczególne.
§ 18.
Zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwestycji nale¿y wykorzystaæ do podniesienia poziomu terenu od
strony drogi krajowej nr 118.
DZIA£ VIII
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH
§ 19.
Na cele nierolnicze i nielene przeznacza siê grunty orne klasy VI pochodzenia mineralnego o powierzchni 0,3286 ha.
§ 20.
Wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej nast¹pi na cele budownictwa mieszkaniowego.
DZIA£ IX
OBRONA CYWILNA
§ 21.
Awaryjne zaopatrzenie w wodê powinno byæ zapewnione ze studni usytuowanej w granicach elementarnego terenu
funkcjonalnego.
DZIA£ X
STAWKA PROCENTOWA S£U¯¥CA NALICZENIU OP£ATY PLANISTYCZNEJ
§ 22.
Wysokoæ jednorazowej op³aty pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoci, ustala siê na 10 % wzrostu
wartoci nieruchomoci.
DZIA£ XI
USTALENIA KOÑCOWE
§ 23.
Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ uchyla siê uchwa³ê Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  publikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Szczeciñskiego Nr 14, poz. 204 z dnia 2 maja 1990 r.
§ 24.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Gryfinie.
§ 25.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marek Kozicki
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XI/138/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 wrzenia 1999 r.
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UCHWA£A NR XI/139/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 wrzenia 1999 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino 
miejscowoæ Wirów (dz. nr 38/3, 38/4, 38/5, 38/6 i 38/7).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412), a tak¿e uchwa³y Nr VII/84/99 Rady
Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 1999 r. Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
§ 1.
Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowoci Wirów.
§ 2.
Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (w granicach dzia³ek nr 38/3, 38/4,
38/5, 38/6 i 38/7) stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
DZIA£ II
PRZEZNACZENIE TERENU
§ 3.
1. Elementarny teren funkcjonalny oznaczony na rysunku planu symbolem MJ mo¿e byæ przeznaczony pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Przez zabudowê jednorodzinn¹ rozumie siê budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stoj¹cy, bliniaczy, atrialny,
a tak¿e budynek mieszkalny zawieraj¹cy nie wiêcej ni¿ 4 mieszkania.
3. Na wymienionym w pkt 1 terenie dopuszcza siê lokalizacjê uzupe³niaj¹cej funkcji us³ugowej nie powoduj¹cej obni¿enia
standardu warunków zamieszkania, to jest bez szkodliwego oddzia³ywania na dzia³ki s¹siednie i rodowisko.
§ 4.
Pas terenu o szerokoci minimum 3 m wzd³u¿ granic dzia³ek przylegaj¹cych do dróg powinien byæ przeznaczony na nisk¹
i wysok¹ zieleñ urz¹dzon¹.
DZIA£ III
ROZGRANICZENIE TERENÓW
§ 5.
1. Rozgraniczenie elementarnego terenu funkcjonalnego oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ grub¹.
2. Rozgraniczenie terenów publicznych (komunikacyjnych) oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ z kropk¹.
DZIA£ IV
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
§ 6.
1. Obszar objêty opracowaniem powinien byæ obs³ugiwany komunikacyjnie przez wjazdy z s¹siednich dróg gruntowych.
2. Na obszarze objêtym opracowaniem, w granicach ka¿dej dzia³ki odrêbnie, nale¿y zapewniæ miejsca postojowe dla
samochodów osobowych w iloci ca³kowicie pokrywaj¹cej potrzeby, w tym:
1) dla lokali mieszkalnych  1 miejsce postojowe na ka¿de mieszkanie,
2) dla lokali us³ugowych  1 miejsce postojowe na ka¿de 50 m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Na obszarze objêtym opracowaniem obowi¹zuje zakaz postoju samochodów ciê¿arowych (powy¿ej 2,5 tony
³adownoci) oraz obowi¹zuje zakaz urz¹dzania parkingów dla samochodów osobowych o iloci miejsc postojowych
przekraczaj¹cych wymagania, o których mowa w ust. 2.

1942

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 641

DZIA£ V
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
§ 7.
1. Zaopatrzenie w wodê na cele bytowe powinno byæ zapewnione z komunalnej sieci wodoci¹gowej.
2. Zaopatrzenie w wodê obiektu powinno byæ zapewnione na warunkach okrelonych przez Przedsiêbiorstwo Us³ug
Komunalnych Spó³kê z o.o. w Gryfinie.
§ 8.
Zaopatrzenie w wodê na cele przeciwpo¿arowe powinno byæ zapewnione z hydrantów ulicznych naziemnych
montowanych na komunalnej sieci wodoci¹gowej.
§ 9.
1. Odprowadzenie cieków bytowych powinno byæ zapewnione docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacji
ciekowej.
2. Odprowadzenie cieków bytowych do komunalnej sieci kanalizacji ciekowej powinno byæ zapewnione na warunkach
okrelonych przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych, Spó³kê z o.o. w Gryfinie.
3. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji ciekowej dopuszcza siê:
1) odprowadzenie cieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych,
2) instalowanie indywidualnych oczyszczalni cieków, pod warunkiem uzyskania stosownego zezwolenia wodnoprawnego.
§ 10.
Odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów  na tereny nieutwardzone w granicach dzia³ek nr 38/3, 38/4, 38/5,
38/6 i 38/7.
§ 11.
Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ do celów bytowych i grzewczych powinno byæ zapewnione z wykorzystaniem
indywidualnych róde³.
§ 12.
Zasilanie w energiê elektryczn¹ obiektów powinno byæ zapewnione na warunkach ka¿dorazowo okrelonych przez
Zak³ad Energetyczny Szczecin, Rejon Szczecin.
DZIA£ VI
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
§ 13.
Maksymalna intensywnoæ zabudowy dla elementarnego terenu funkcjonalnego nie mo¿e przekroczyæ wartoci:
1) 0,25

na dzia³kach nr 38/3 i 38/4,

2) 0,40

na dzia³kach nr 38/5, 38/6 i 38/7.
§ 14.

1. Usytuowanie zabudowy od strony dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami DL nie mo¿e naruszaæ
nieprzekraczalnej linii zabudowy (6 m od krawêdzi jezdni i 3 m od granicy dzia³ki).
2. Poza wyznaczonymi w planie obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy, dopuszcza siê sytuowanie obiektów na granicy
nieruchomoci, pod warunkiem zastosowania odpowiednich oddzieleñ przeciwpo¿arowych.
§ 15.
1. Wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu przyleg³ego terenu do najwy¿szej kalenicy, nie powinna przekraczaæ 12 m.
2. Architektura zabudowy powinna byæ kszta³towana w oparciu o wzory lokalnej zabudowy tradycyjnej wystêpuj¹cej
w miejscowoci Wirów, a w szczególnoci powinny byæ stosowane strome symetryczne dachy i wykoñczenie elewacji
materia³ami naturalnymi.
DZIA£ VII
OCHRONA RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
§ 16.
Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno byæ oparte o obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy szczególne.
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§ 17.
Zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwestycji nale¿y przetransportowaæ w miejsce wskazane przez
burmistrza miasta i gminy Gryfino lub wykorzystaæ do nowego ukszta³towania terenu w granicach dzia³ki.
DZIA£ VIII
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH
§ 18.
Na cele nierolnicze i nielene przeznacza siê grunty orne klasy RIVa pochodzenia mineralnego o powierzchni 0,5408 ha.
DZIA£ IX
OBRONA CYWILNA
§ 19.
1. Awaryjne zaopatrzenie w wodê powinno byæ zapewnione ze studni usytuowanej w granicach elementarnego terenu
funkcjonalnego.
2. Wybór dzia³ki, na której bêdzie usytuowana studnia nale¿y do wtacicieli nieruchomoci.
DZIA£ X
STAWKA PROCENTOWA S£U¯¥CA NALICZENIU OP£ATY PLANISTYCZNEJ
§ 20.
Wysokoæ jednorazowej op³aty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomoci, ustala siê na 10 % wzrostu
wartoci nieruchomoci.
DZIA£ XI
USTALENIA KOÑCOWE
§ 21.
Dla ka¿dej inwestycji us³ugowej wymagane bêdzie uzgodnienie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryfinie
w zakresie ewentualnego szkodliwego oddzia³ywania inwestycji i zastosowania odpowiednich zabezpieczeñ.
§ 22.
Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ uchyla siê uchwa³ê Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  publikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Szczeciñskiego Nr 14, poz. 204 z dnia 2 maja 1990 r.
§ 23.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Gryfinie.
§ 24.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Marek Kozicki
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XI/139/99
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 wrzenia 1999 r.
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POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Miasta i Gminy Barlinek
w dniu 16 wrzenia 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ cmentarzy wojennych  w ramach zadañ
bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
w oparciu o uchwa³ê Nr X/75/99 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przyjêcia w zarz¹d
cmentarzy wojennych mieszcz¹cych siê w Gminie Barlinek  w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom, strony
porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Zarz¹d Miasta i Gminy w Barlinku przyjmuje do realizacji, wynikaj¹cy z ustawy
z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, obowi¹zek utrzymania i konserwacji cmentarzy wojennych,
po³o¿onych w Barlinku i Dziedzicach.
§ 2.
1. Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym
oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie
wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.
Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12 miesiêcznych transzach zgodnie z nap³ywem
ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.
2. Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.
4. Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.
Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia;



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
§ 6.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU

ZASTÊPCA BURMISTRZA

Józef Jerzy Faliñski

Zygmunt Siarkiewicz

w/z

WOJEWODA
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
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POROZUMIENIE
zawarte pomiêdzy Wojewod¹ Zachodniopomorskim
a Zarz¹dem Gminy Miejskiej Wa³cz
w dniu 8 padziernika 1999 r.
w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ Cmentarza Wojennego w Wa³czu
 w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(Dz. U. Nr 91, poz. 577), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734,
Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311; z 1959 r. Nr 11, poz. 62; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
w oparciu o uchwa³ê Nr III/sVIII/77/99 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji zadañ zwi¹zanych
z utrzymaniem i konserwacj¹ Cmentarza Wojennego w Wa³czu  w ramach zadañ bie¿¹cych powierzonych gminom,
strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
§ 1.
Wojewoda Zachodniopomorski powierza, a Gmina Miejska Wa³cz przyjmuje do realizacji obowi¹zek utrzymania
i konserwacji grobów i Cmentarza Wojennego w Wa³czu, wynikaj¹cy z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych, po³o¿onych na obszarze Gminy Miejskiej Wa³cz. Zakres prac objêtych porozumieniem bêdzie
uzgadniany pomiêdzy stronami, po ustaleniu wysokoci rodków finansowych na utrzymanie Cmentarza Wojennego
w Wa³czu na dany rok kalendarzowy.
§ 2.
1. Wojewoda Zachodniopomorski sprawuje nadzór nad prawid³owoci¹ wykonywania powierzonych zadañ na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór bêdzie sprawowany na zasadzie i w sposób okrelony w art. 85 i nastêpnych ustawy o samorz¹dzie gminnym
oraz ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych, rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
23 padziernika 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie
wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
§ 3.
Finansowanie wykonania powierzonych zadañ odbywaæ siê bêdzie zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Natomiast przekazywanie rodków finansowych odbywaæ siê bêdzie w 12-tu miesiêcznych transzach  zgodnie
z nap³ywem ww. rodków z bud¿etu pañstwa.
§ 4.
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.
2. Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie w ka¿dym czasie z zachowaniem 3-miesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Wojewoda Zachodniopomorski mo¿e rozwi¹zaæ porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez gminê przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadañ.
4. Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 5.
Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach:


po jednym egzemplarzu dla stron porozumienia;



dwa egzemplarze dla Wydzia³u Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
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§ 6.
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU

Z-CA PRZEWODNICZ¥CEGO ZARZ¥DU

Zdzis³aw Tuderek

Maciej Zarêba

WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda

Poz. 644
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 6 padziernika 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Choszcznie.
Informuje siê, i¿ w dniu 6 padziernika 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹
przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Choszcznie o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/387A/9/99
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126)
oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r.
Nr 9, poz. 26, Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55, Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183;
z 1986 r. Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123, Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r.
Nr 100, poz. 442, Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189,
Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 944 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126),
a tak¿e na podstawie § 16 art. 2 i § 17 art. 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ
z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 2 wrzenia 1999 r. Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Choszcznie posiadaj¹cego
statystyczny numer identyfikacyjny Regon: 210021643 zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
energetycznym postanawiam:
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione wy¿ej Przedsiêbiorstwo energetyczne stanowi¹c¹ za³¹cznik
do niniejszej decyzji,
2) zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa energetycznego, o którym mowa w § 17 ust. 25 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291),
w wysokoci 0 %,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 listopada 2000 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa energetycznego
posiadaj¹cego koncesje z dnia 6 padziernika 1998 r. na wytwarzanie ciep³a nr WCC/150/387/U/1/99/MS oraz przesy³
i dystrybucjê ciep³a nr PCC/159/387/U/1/99/MS, w dniu 2 wrzenia 1999 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo energetyczne.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
energetyczne opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
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ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291),
a wzrost cen i stawek op³at nie przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2).
Na podstawie § 17 ust. 5 powo³anego wy¿ej rozporz¹dzenia zatwierdzono okrelony przez Przedsiêbiorstwo energetyczne
wspó³czynnik X w wysokoci 0 %, adekwatnej do przedstawionej mo¿liwoci poprawienia efektywnoci funkcjonowania
tego Przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie kolejnych 12 miesiêcy.
Ustalenie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 listopada 2000 r., zwi¹zane
jest  z uwagi na potrzebê ochrony interesów odbiorców  z koniecznoci¹ ich zweryfikowania na podstawie prowadzonej
ewidencji kosztów dla okrelonych w taryfie grup odbiorców.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
PREZESA
Urzêdu Regulacji Energetyki
Wicedyrektor
Pó³nocno  Zachodniego Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
Barbara Giejsztowt
Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ820/387A/9/99
z dnia 6 padziernika 1999 r.
TARYFA DLA CIEP£A
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 36
73-200 Choszczno
CZÊÆ 1
1. Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie.
1.1. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 Prawo Energetyczne  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 384
i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594; Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126),
 Rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów
przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642),
 Rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. (Dz. U. Nr 132,
poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291.) w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach,
 sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne
powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzania obiektów,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenia, s³u¿¹ce do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których odczyty stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z tytu³u
dostarczania ciep³a,
 zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki
mo¿e wyst¹piæ w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy
klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o i temperaturê wody
u¿ytkowej,
 obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a  najwiêksze natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a,
odpowiadaj¹ce zamówionej mocy cieplnej i parametrom nonika ciep³a, okrelonym w tabeli regulacyjnej
dla warunków obliczeniowych.

1949

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 644

CZÊÆ 2
2. Zakres dzia³alnoci gospodarczej.
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Choszcznie, dalej zwane Dostawc¹, prowadzi dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o budynków mieszkalnych, obiektów u¿ytecznoci publicznej
i us³ugowych na podstawie:
 koncesji na wytwarzanie ciep³a nr WCC/150/387/U/1/98/MS,
 koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/159/387/U/1/98/MS.
CZÊÆ 3
3. Podzia³ odbiorców na grupy.

Lp.

Grupa odbiorców

Charakt

A.

B.

1.

IA

Odbiorcy ciep³a z m
z w³asnych wêz³ów

2.

IB

Odbiorcy ciep³a z m
z wêz³a grupowego
dostawcy.

3.

IC

Odbiorcy ciep³a z m
z wêz³ów indywidu
dostawcy.

4.

II

Odbiorcy ciep³a z o
opalanej gazem GZ
wêz³y indywidualne

5.

III A

Odbiorcy ciep³a bez
kot³owni lokalnych

6.

III B

Odbiorcy ciep³a z g
zasilani przez sieæ p

CZÊÆ 4
4. Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at.
Rodzaje cen i stawek op³at, stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami s¹ zgodne z postanowieniami § 7 ust. 2 oraz
§ 15 i § 53, a bazowe ceny i stawki op³at zosta³y ustalone zgodnie z zasadami okrelonymi w § § 10  15 rozporz¹dzenia
oraz wed³ug zasad przedstawionych w czêci 5 niniejszej taryfy.
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Ceny netto w z³.

Lp.

Rodzaj op³aty

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
w z³ za MW / miesiêcznie.

2.

Cena ciep³a w z³ za GJ.

3.

Cena za us³ugi przesy³owe
w z³ za MW / miesiêcznie.

4.

Cena za pobrany nonik ciep³a
w zù za m³.

5.

Stawka op³aty abonamentowej
w z³ za przy³¹cze / miesiêcznie.

Podatek od towarów i us³ug VAT bêdzie dostosowany do obowi¹zuj¹cych przepisów.
Ceny netto w z³.

Lp.

Rodzaj op³aty

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
w z³ za MW / miesiêcznie.

2.

Cena ciep³a w z³ za GJ.

3.

Cena za us³ugi przesy³owe
w z³ za MW / miesiêcznie.

4.

Cena za pobrany nonik ciep³a
w zù za m³.

5.

Stawka op³aty abonamentowej
w z³ za przy³¹cze / miesiêcznie.

Podatek od towarów i us³ug VAT bêdzie dostosowany do obowi¹zuj¹cych przepisów.
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Ceny netto w z³.

Lp.

Rodzaj op³aty

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
w z³ za MW / miesiêcznie.

2.

Cena ciep³a w z³ za GJ.

3.

Cena za us³ugi przesy³owe
w z³ za MW / miesiêcznie.

4.

Cena za pobrany nonik ciep³a
w zù za m³.

5.

Stawka op³aty abonamentowej
w z³ za przy³¹cze / miesiêcznie.

Podatek od towarów i us³ug VAT bêdzie dostosowany do obowi¹zuj¹cych przepisów.
Ceny netto w z³.

Lp.

Rodzaj op³aty

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
w z³ za MW / miesiêcznie.

2.

Cena ciep³a w z³ za GJ.

3.

Cena za us³ugi przesy³owe
w z³ za MW / miesiêcznie.

4.

Cena za pobrany nonik ciep³a
w zù za m³.

6.

Stawka op³aty abonamentowej
w z³ za przy³¹cze / miesiêcznie.

Podatek od towarów i us³ug VAT bêdzie dostosowany do obowi¹zuj¹cych przepisów.
Ceny netto w z³.

Lp.

Rodzaj op³aty

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
w z³ za MW / miesiêcznie.

2.

Cena ciep³a w z³ za GJ.

3.

Cena za pobrany nonik ciep³a
w zù za m³.

Podatek od towarów i us³ug VAT bêdzie dostosowany do obowi¹zuj¹cych przepisów.

Poz. 644
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Ceny netto w z³.

Lp.

Rodzaj op³aty

1.

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
w z³ za MW / miesiêcznie.

2.

Cena ciep³a w z³ za GJ.

3.

Cena za us³ugi przesy³owe
w z³ za MW / miesiêcznie.

3.

Cena za pobrany nonik ciep³a
w zù za m³.

4.

Stawka op³aty abonamentowej
w z³ za przy³¹cze / miesiêcznie.

Podatek od towarów i us³ug VAT bêdzie dostosowany do obowi¹zuj¹cych przepisów.
Op³aty dodatkowe.

Lp.

1.

Rodzaj op³aty

Stawka op³aty za przerwanie i wznowienie
dostarczania ciep³a dla jednego wêz³a
cieplnego.

4.2. Stawki op³at za budowê przy³¹cza i przejcia przez ciany.
Z powodu braku planu zaopatrzenia w ciep³o, sporz¹dzonego przez Urz¹d Miasta i Gminy, bêd¹cego
w³acicielem maj¹tku, nie okrelono stawek op³at za przy³¹czenie do sieci. W przypadku pozyskania nowych
odbiorców i zgody w³aciciela na przy³¹czenie, stawki op³at bêd¹ kalkulowane wg poni¿szych zasad.
1. Podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za:
 budowê przy³¹cza,
 wykonanie przejcia przez cianê obiektu,
 rozbudowê sieci cieplnej,
s¹ kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników
produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelone w przepisach wydanych na podstawie
art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773),
obowi¹zuj¹ce w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie.
2.
W razie powierzenia wykonania przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji
stawek op³at za budowê przy³¹czy, wykonanie przejcia przez cianê obiektu i rozbudowê sieci mo¿e byæ koszt
prac projektowych i budowlano monta¿owych niezbêdnych do wykonania przy³¹cza, okrelonych w z³o¿onej
w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm
i cen, o których mowa w pkt 1.
CZÊÆ 5
Ceny i stawki op³at ustalono zgodnie z § 12 Rozporz¹dzenia taryfowego, na podstawie uzasadnionych jednostkowych
kosztów wytwarzania, przesy³u i dystrybucji ciep³a w roku 1998, uwzglêdniaj¹c planowane koszty modernizacji i realizacji
inwestycji w zakresie ochrony rodowiska.
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CZÊÆ 6
6. Warunki stosowania cen i stawek op³at.
6.1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at bêd¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 7 Rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
6.2. Zasady prowadzenia rozliczeñ z odbiorcami.
W przypadku:
1) niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a,
2) uszkodzenia uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
3) stosowania bonifikat, upustów i op³at dodatkowych,
4) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê przepisy rozdzia³u 3 Rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 7
7. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at.
7.1. Ceny i stawki op³at bêd¹ stosowane do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych, zgodnie z zasadami
okrelonymi w § 17 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia taryfowego.
7.2. Dostawca okrela wspó³czynnik korekcyjny X w wysokoci X= 0.
7.3. O zmianie cen i stawek op³at, dostawca powiadomi odbiorcê pismem na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem
nowych cen i stawek op³at.
Poz. 645
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 7 padziernika 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Miejsk¹ Energetykê Ciepln¹ Sp. z o.o.
w Koszalinie.
Informuje siê, i¿ w dniu 7 padziernika 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹
przez Miejsk¹ Energetykê Ciepln¹ Sp. z o.o. w Koszalinie o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/139A/15/99
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126)
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9,
poz. 26, Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55, Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183; z 1986 r.
Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123, Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r. Nr 100,
poz. 442, Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 106,
poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 944 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126), a tak¿e
na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ
z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 30 czerwca 1999 r. Miejskiej Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Koszalinie
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny Regon P-330091493-84009000/51-3-721-33101 zwanej w dalszej czêci
decyzji Przedsiêbiorstwem o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo postanawiam:
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione wy¿ej Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej
decyzji,
2) zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa, o którym mowa w § 17 ust. 25 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym
rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291),
w wysokoci 0%,
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3) ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 listopada 2000 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego
koncesje wydane w dniu 13 padziernika 1998 r. o numerach WCC/261/139/U/2/98/PK  na wytwarzanie ciep³a i PCC/
273/139/U/2/98/PK  na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, w dniu 30 czerwca 1999 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e strona opracowa³a
taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ
z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291) a wzrost cen i stawek
op³at nie przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2).
Przedstawione w taryfie ceny i stawki op³at s¹ wielkociami redniowa¿onymi i z tego powodu nie oddaj¹ rzeczywistych,
uzasadnionych obci¹¿eñ odbiorców ciep³a. Mimo to Prezes URE przychyli³ siê do ich zatwierdzenia w proponowanej
przez przedsiêbiorstwo postaci po uwzglêdnieniu przedstawionego planu modernizacji i rozwoju zawieraj¹cego kierunki
dzia³ania zmierzaj¹ce do likwidacji b¹d usprawnienia kot³owni o niskiej sprawnoci wytwarzania oraz wysokich kosztach
wytwarzania ciep³a.
Wspó³czynnik korekcyjny X, o którym mowa w § 17 ust. 25 powo³anego rozporz¹dzenia zosta³ okrelony przez
Przedsiêbiorstwo w wysokoci adekwatnej do realizowanych inwestycji i innych dzia³añ w zakresie dotycz¹cym
modernizacji i wynikaj¹cej st¹d mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa w okresie
kolejnych 12 miesiêcy.
Ustalenie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie na okres do dnia 31 padziernika 2000 r.
zwi¹zane jest  z uwagi na potrzebê ochrony interesów odbiorców  z koniecznoci¹ ich zweryfikowania na podstawie
prowadzonej ewidencji kosztów dla okrelonych w taryfie grup odbiorców.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
PREZESA
Urzêdu Regulacji Energetyki
Wicedyrektor
Pó³nocno  Zachodniego Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
Barbara Giejsztowt
Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ820/139A/15/99
z dnia 7 padziernika 1999 r.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓ£KA Z O.O. W KOSZALINIE
TARYFA DLA CIEP£A
CZÊÆ 1
CZÊÆ INFORMACYJNA
I. Informacje ogólne.
1. Taryfa zosta³a ustalona przy uwzglêdnieniu postanowieñ:
 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1997 r.;
oraz z 1998 r. Dz. U. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, i Nr 162, poz. 1126),
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rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi
odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867; oraz z 1999 r. Dz. U. Nr 30, poz. 291)  zwanego dalej
rozporz¹dzeniem taryfowym,
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków
przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych
obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 100, poz. 642)  zwanego dalej rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.

II. Definicje.
 Sprzedawca  Miejska Energetyka Cieplna Spó³ka z o.o. w Koszalinie  dostarczaj¹ca ciep³o odbiorcy na
podstawie umowy zawartej z tym odbiorc¹;
 Odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na podstawie umowy z Miejsk¹ Energetyk¹ Ciepln¹ Spó³ka
z o.o. w Koszalinie;
 Grupa odbiorców  grupa odbiorców pobieraj¹cych ciep³o o okrelonych parametrach charakteryzuj¹ca siê
zbli¿onymi warunkami dostawy ciep³a;
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a dostarczanego do
sieci ciep³owniczej lub bezporednio do instalacji odbiorczej obiektu;
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje nale¿¹ce do dostawcy, s³u¿¹ce do przesy³ania
i dystrybucji ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów;
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cy ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej
doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego;
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych;
 wêze³ jednofunkcyjny  wêze³ cieplny dostarczaj¹cy ciep³o do instalacji odbiorczych jednego rodzaju, np.
centralnego ogrzewania obiektów;
 wêze³ wielofunkcyjny  wêze³ cieplny dostarczaj¹cy ciep³o do instalacji odbiorczych kilku rodzajów, np.
centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u¿ytkowej obiektów;
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny, z którym s¹ po³¹czone instalacje odbiorcze obs³uguj¹ce wiêcej ni¿
jeden budynek;
 instalacje odbiorcze  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w budynkach;
 rozdzielnia ciep³a  zespó³ urz¹dzeñ po³¹czonych ze sob¹ ruroci¹gami, stanowi¹cy element instalacji
odbiorczych, s³u¿¹cy do rozdzia³u ciep³a doprowadzonego z wêz³a grupowego lub kot³owni niskotemperaturowej do poszczególnych elementów instalacji wewnêtrznej obiektu  bez zmiany temperatury nonika
ciep³a;
 rozdzielacz w rozdzielni ciep³a  urz¹dzenie techniczne, s³u¿¹ce do po³¹czenia poszczególnych elementów
instalacji wewnêtrznej z ruroci¹giem zasilania lub ruroci¹giem powrotu nonika ciep³a;
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania i okrelone w umowie sprzeda¿y ciep³a lub
umowie o wiadczenie us³ug przesy³owych urz¹dzenia, s³u¿¹ce do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a,
których odczyty stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a;
 zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczonego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e
wyst¹piæ w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny;
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o i temperatura wody u¿ytkowej;
 obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a  najwiêksze natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a
odpowiadaj¹ce zamówionej mocy cieplnej, parametrom nonika, okrelonym w tabeli regulacyjnej dla warunków
obliczeniowych;
 sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem i majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów;
 m.s.c.  miejska sieæ ciep³ownicza.
CZÊÆ 2
ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
Sprzedawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na mocy otrzymanych koncesji na
wytwarzanie nr WCC/261/139/U/2/98/PK oraz przesy³ i dystrybucjê ciep³a nr PCC/273/139/U/2/98/PK, które obejmuj¹:
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1) wytwarzanie ciep³a w ród³ach ciep³a,
2) przesy³anie i dystrybucjê ciep³a w postaci gor¹cej wody za porednictwem po³¹czonej miejskiej sieci ciep³owniczej
i sieci lokalnych,
3) eksploatacjê indywidualnych i grupowych wêz³ów cieplnych,
4) eksploatacjê instalacji odbiorczych za wêz³ami grupowymi.
Niezale¿nie od powy¿szego Sprzedawca prowadzi us³ugi dodatkowe w zakresie przerwania i ponownego w³¹czenia
wêz³ów, rozdzielni oraz kot³owni, us³ugi pogotowia ciep³owniczego oraz sprawdzanie prawid³owoci wskazañ uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych na ¿yczenie odbiorcy ciep³a.
CZÊÆ 3
CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
Potrzeby cieplne odbiorców obejmuj¹ zu¿ycie ciep³a na ogrzewanie, wentylacjê oraz przygotowanie ciep³ej wody
u¿ytkowej.
Potrzeby cieplne odbiorców realizowane s¹ przy pomocy nonika ciep³a, którym jest gor¹ca woda o temperaturze zale¿nej
od warunków atmosferycznych.
Grupy odbiorców ciep³a:


Grupa 01  grupa odbiorców zasilanych z ciep³owni rejonowych, pod³¹czonych do m.s.c., których przy³¹cza
i pozosta³e urz¹dzenia energetyczne zasilaj¹ce obiekty w energiê ciepln¹ stanowi¹ w³asnoæ odbiorców a rozliczenie
energii cieplnej nastêpuje w wêz³ach cieplnych.



Grupa 02  grupa odbiorców zasilanych z ciep³owni rejonowych, pod³¹czonych do m.s.c., których wêz³y cieplne
i pozosta³e urz¹dzenia energetyczne zasilaj¹ce obiekty w energiê ciepln¹ stanowi¹ w³asnoæ odbiorców a rozliczenie
energii cieplnej nastêpuje w wêz³ach cieplnych.



Grupa 03  grupa odbiorców zasilanych z ciep³owni rejonowych, pod³¹czonych do m.s.c., których niskoparametrowa
czêæ wêz³ów cieplnych oraz instalacje odbiorcze i pozosta³e urz¹dzenia energetyczne zasilaj¹ce obiekty w energiê
ciepln¹ stanowi¹ w³asnoæ odbiorców a rozliczenie energii cieplnej nastêpuje w wêz³ach cieplnych.



Grupa 04  grupa odbiorców zasilanych z ciep³owni rejonowych, pod³¹czonych do m.s.c., których instalacje odbiorcze
i pozosta³e urz¹dzenia energetyczne zasilaj¹ce obiekty w energiê ciepln¹ stanowi¹ w³asnoæ odbiorców a rozliczenie
energii cieplnej nastêpuje w wêz³ach cieplnych.



Grupa 05  grupa odbiorców zasilanych z ciep³owni rejonowych, pod³¹czonych do m.s.c., których czêciowo
instalacje odbiorcze (od rozdzielaczy w rozdzielni ciep³a) i pozosta³e urz¹dzenia energetyczne zasilaj¹ce obiekty
w energiê ciepln¹ stanowi¹ w³asnoæ odbiorców a rozliczenie energii cieplnej nastêpuje w rozdzielniach ciep³a.



Grupa 06  grupa odbiorców, zasilanych z lokalnych kot³owni gazowych; rozliczenie energii cieplnej nastêpuje
w ródle.



Grupa 07  grupa odbiorców, zasilanych z lokalnych kot³owni w których wykorzystuje siê paliwa sta³e; rozliczenie
energii cieplnej nastêpuje w ródle.



Grupa 08  grupa odbiorców, zasilanych z sieci kot³owni niskotemperaturowych; rozliczenie energii cieplnej nastêpuje
w rozdzielniach ciep³a.
CZÊÆ 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ CEN I STAWEK OP£AT

Bazowe ceny i stawki op³at stosowane w rozliczeniach z odbiorcami s¹ zgodne z postanowieniami § 7 ust. 2, § 15 ust. 2
oraz § 53 rozporz¹dzenia taryfowego.
Bazowe ceny i stawki op³at podane w taryfie nie zawieraj¹ podatku od towarów i us³ug (VAT).
A.

Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at.
Rozliczenia z odbiorcami obejmuj¹:
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1) Ceny za zamówion¹ moc ciepln¹  wyra¿one w z³otych za MW zamówionej przez odbiorcê mocy cieplnej.

Okrelenie grupy odbiorców

Wszystkie grupy odbiorców

Cena
[z³/MW/rok]

22 484,52

2) Ceny ciep³a  wyra¿one w z³otych za GJ dostarczonego ciep³a.

Okrelenie grupy odbiorców

Wszystkie grupy odbiorców

Cena
[z³/GJ]

19,84

3) Cena nonika dostarczonego do nape³niania instalacji odbiorczych oraz uzupe³niania jego ubytków w tych
instalacjach  wyra¿one w z³otych za m3 nonika ciep³a.

Okrelenie grupy odbiorców

Wszystkie grupy odbiorców

Nonik podgrzan
[z³/m3]

14,61

4) Stawka op³aty abonamentowej  wyra¿ona w z³otych za przy³¹cze.
Op³ata abonamentowa obejmuje koszty obs³ugi odbiorców w zakresie odczytów wskazañ uk³adów pomiaroworozliczeniowych, obliczenia nale¿noci, wystawiania faktur i egzekwowania nale¿noci.
Op³atê stosuje siê do odbiorców grup: 01, 02, 03, 04, 05, 08.
Stawka op³aty abonamentowej wynosi:
11,99 z³/przy³¹cze/m-c.
5) Stawki op³at za us³ugi przesy³owe  wyra¿one w z³otych za MW zamówionej mocy cieplnej.
Stawki op³at za us³ugi przesy³owe s¹ zró¿nicowane w zale¿noci od zakresu us³ug przesy³owych i wynikaj¹cych
z nich kosztów.
Wysokoæ stawki op³at za us³ugi przesy³owe dla poszczególnych grup odbiorców wynosi:

B.

Grupa odbiorców

Stawka
[z³/MW/rok]

Grupa 01

44 148,45

Grupa 02

42 531,76

Grupa 03

73 430,42

Grupa 04

78 889,76

Grupa 05

80 026,15

Grupa 08

24 586,15

Rodzaje oraz wysokoæ stawek op³at dodatkowych.
1. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
Op³ata za przy³¹czenie do sieci stanowi sumê op³at za budowê przy³¹cza, za wykonanie przejcia przez cianê
obiektu i za rozbudowê sieci ciep³owniczej i pobierana jest przed rozpoczêciem dostarczania ciep³a.
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1.1. Stawki op³at za budowê przy³¹czy  wyra¿one w z³otych za metr przy³¹cza.

Lp.

rednica rury
[mm]

1.

2 x 42/110

2.

2 x 60/125

3.

2 x 76/140

4.

2 x 89/160

5.

2 x 114/200

6.

2 x 139/225

Stawki o

1.2. Stawki op³at za wykonanie przejæ przy³¹czy przez cianê obiektu.
Stawka op³aty za wykonanie przejæ przy³¹czy przez ciany  wyra¿one w z³otych za jedno przejcie.

rednica rury
[mm]

Stawki op
dla
0,28 m

1.

2 x 42/110

26,25

2.

2 x 60/125

31,89

3.

2 x 76/140

37,51

4.

2 x 89/160

42,90

5.

2 x 114/200

46,44

6.

2 x 139/225

66,74

Lp.

1.3. Stawki op³at za rozbudowê sieci ciep³owniczej  wyra¿one w z³otych na metr szecienny na godzinê.

Lp.

rednica rury
[mm]

1.

139/225

2.

168/250

Stawki

2. Stawki op³at za dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciep³a  wyra¿one w z³otych za us³ugê.
Stawki te stosuje siê zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 1 rozporz¹dzenia taryfowego, gdy odbiorca za¿¹da dodatkowego
przerwania (wy³¹czenia) dostarczania ciep³a i wznowienia (uruchomienia) dostarczania ciep³a do obiektów
przy³¹czonych do sieci ciep³owniczej lub do instalacji odbiorczej, do których zgodnie z umow¹ sprzeda¿y
ciep³a jest dostarczane ciep³o.

Wyszczególnienie

J.m.

Indywidualne w
do 0,1

A. Przerwanie dostawy ciep³a w:
1) wêle jednofunkcyjnym

z³

17,20

2) wêle wielofunkcyjnym

z³

17,69

1) wêle jednofunkcyjnym

z³

39,68

2) wêle wielofunkcyjnym

z³

41,63

B. Wznowienie dostawy ciep³a w:

pow
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Grupowe wêz
do 1,0

pow

C. Przerwanie dostawy ciep³a w:
1) wêle jednofunkcyjnym

z³

22,09

2) wêle wielofunkcyjnym

z³

24,53

1) wêle jednofunkcyjnym

z³

48,47

2) wêle wielofunkcyjnym

z³

54,82

J.m.

Kot³ownia
gazowa

1) ze spuszczeniem nonika z
instalacji

z³

44,12

2) bez spuszczenia nonika z
instalacji

z³

25,51

1) z uzupe³nieniem nonika w
instalacji

z³

56,94

2) bez uzupe³nienia nonika w
instalacji

z³

40,16

D. Wznowienie dostawy ciep³a w:

Wyszczególnienie

K
p

E. Przerwanie dostawy ciep³a
w kot³owni:

F. Wznowienie dostawy ciep³a
w kot³owni:

Uwaga: op³ata nie zawiera kosztu nonika.
G. Przerwanie lub wznowienie dostaw ciep³a 
w rozdzielni
z³
36,04
3. Stawki op³at za dodatkowe sprawdzenie prawid³owoci wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego  wyra¿one
w z³otych za jedno sprawdzenie.
Stawki te stosuje siê zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 2 i § 33 ust. 8 rozporz¹dzenia taryfowego gdy odbiorca za¿¹da
sprawdzenia uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, a po wykonaniu tego sprawdzenia, nie stwierdzono b³êdu
wskazañ wiêkszego od okrelonego przepisami dla danej klasy dok³adnoci, ani te¿ innych wad powoduj¹cych
nieprawid³owe dzia³anie tego uk³adu.
Stawka op³aty wynosi:
a) za sprawdzenie uk³adu na miejscu
 63,52 z³,
b) za sprawdzenie poprzez wys³anie do producenta  318,44 z³.
4. Stawka op³aty za dodatkowe us³ugi w zakresie usuwania awarii u odbiorców ciep³a  wyra¿one w z³otych na
godzinê.
Stawkê t¹ stosuje siê zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 rozporz¹dzenia taryfowego, gdy na ¿¹danie (zlecenie) odbiorcy
wykonywane s¹ us³ugi maj¹ce na celu usuwanie awarii i przywrócenie prawid³owego funkcjonowania urz¹dzeñ
w wêz³ach cieplnych lub instalacjach odbiorczych w obiektach tego odbiorcy.
Stawka op³aty wynosi  32,84 z³/godz.
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CZÊÆ 5
ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OP£AT
Zgodnie z § 54 ust. 1 rozporz¹dzenia taryfowego, do wyliczenia bazowych cen i stawek przyjêto uzasadnione koszty
poniesione w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r.
Bazowe ceny i stawki op³at okrelone w czêci 4 taryfy:
1) w ust. A pkt 15  ustalono zgodnie z zasadami § 12 ust. 1 i 2 pkt 15; § 14 i § 55 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia taryfowego,
2) w ust. B pkt 1  ustalono zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 3 i § 14 rozporz¹dzenia taryfowego,
3) w ust. B pkt 2, 3, 4  ustalono w oparciu o zasady podane w § 15 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK
1. Warunki prowadzenia rozliczeñ.
1) W rozliczeniach z odbiorcami stosuje siê ceny i stawki op³at zawarte w niniejszej taryfie.
2) Wysokoæ op³at za realizacjê zadañ przewidzianych w umowie z odbiorc¹, Sprzedawca ustala zgodnie z zasadami
§ 20, § 21 rozporz¹dzenia taryfowego.
2. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców s¹ zgodne z rozporz¹dzeniem taryfowym i przy³¹czeniowym. Stanowiæ
one bêd¹ za³¹cznik do umowy z odbiorcami na wiadczenie us³ug w zakresie zaopatrzenia w ciep³o.
CZÊÆ 7
ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OP£AT
1. Sprzedawca nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy dostosowuje ceny i stawki op³at do zmieniaj¹cych siê warunków
ekonomicznych, zgodnie z zasad¹ podan¹ w § 17 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia taryfowego.
2. Sprzedawca okrela wspó³czynnik korekcyjny X na poziomie 0 %.
3. Odbiorcy bêd¹ zawiadamiani pisemnie o wprowadzeniu do rozliczeñ nowych cen i stawek op³at, co najmniej
na 14 dni przed ich zastosowaniem.
Poz. 646
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 7 padziernika 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Zak³ad Energetyki Cieplnej
w Drawsku Pomorskim.
Informuje siê, i¿ w dniu 7 padziernika 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹
przez Zak³ad Energetyki Cieplnej w Drawsku Pomorskim o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/517A/11/99
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126)
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9,
poz. 26, Nr 27, poz. 111; z 1982 r. Nr 7, poz. 55, Nr 45, poz. 289; z 1983 r. Nr 41, poz. 185; z 1984 r. Nr 34, poz. 183; z 1986 r.
Nr 47, poz. 228; z 1987 r. Nr 21, poz. 123, Nr 33, poz. 186; z 1989 r. Nr 20, poz. 107; z 1990 r. Nr 34, poz. 201; z 1991 r. Nr 100,
poz. 442, Nr 119, poz. 513; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 74, poz. 368; z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 106,
poz. 496; z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 944 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126), a tak¿e
na podstawie § 16 ust. 2 i § 17 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ
z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291), po rozpatrzeniu wniosku
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z dnia 17 sierpnia 1999 r. Gminy Drawsko Pomorskie prowadz¹cej dzia³alnoæ jako Zak³adu Energetyki Cieplnej z siedzib¹
w Drawsku Pomorskim posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 330035833 zwanej w dalszej czêci
decyzji Przedsiêbiorstwem o zatwierdzenie taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo postanawiam:
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione wy¿ej Przedsiêbiorstwo energetyczne, stanowi¹c¹ za³¹cznik
do niniejszej decyzji,
2) zatwierdziæ wspó³czynnik korekcyjny X, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa, o którym mowa w § 17 ust. 25 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym
rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291),
w wysokoci 0%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 listopada 2000 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego
koncesje wydane w dniu 3 marca 1999 r. o numerach WCC/224A/517/U/2/99/  na wytwarzanie ciep³a i PCC/236A/517/
U/2/99/  na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³a taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 padziernika 1998 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ
z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 291) a wzrost cen i stawek
op³at nie przekracza dopuszczalnego wzrostu 15 % (okrelonego w § 54 ust. 2).
Wspó³czynnik korekcyjny X, o którym mowa w § 17 ust. 25 powo³anego rozporz¹dzenia zosta³ okrelony przez
Przedsiêbiorstwo w wysokoci adekwatnej do realizowanych inwestycji i innych dzia³añ w zakresie dotycz¹cym
modernizacji i wynikaj¹cej st¹d mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa w okresie
kolejnych 12 miesiêcy.
Ustalenie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie na okres do dnia 31 padziernika 2000 r.
zwi¹zane jest  z uwagi na potrzebê ochrony interesów odbiorców  z koniecznoci¹ ich zweryfikowania na podstawie
prowadzonej ewidencji kosztów dla okrelonych w taryfie grup odbiorców.
W tym stanie rzeczy nale¿a³o orzec, jak w sentencji.
Z upowa¿nienia
PREZESA
Urzêdu Regulacji Energetyki
Wicedyrektor
Pó³nocno  Zachodniego Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
Barbara Giejsztowt
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Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ820/517A/11/99
z dnia 7 padziernika 1999 r.

TARYFA DLA CIEP£A
Gmina Drawsko Pomorskie
prowadz¹ca dzia³alnoæ poprzez:
Zak³ad Energetyki Cieplnej
Zak³ad bud¿etowy
ul. Jana III Sobieskiego 8
78-500 Drawsko Pomorskie
CZÊÆ 1
A. Informacje ogólne.
1. Taryfa ustala ceny energii cieplnej dostarczanej odbiorcom ciep³a przez Zak³ad Energetyki Cieplnej w Drawsku
Pomorskim, dzia³aj¹cy na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, na:
 wytwarzanie ciep³a

nr WCC/224A/517/U/2/99 z dnia 3 marca 1999 r.
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
nr PCC/236A/517/U/2/99 z dnia 3 marca 1999 r.
2. Niniejsza taryfa zosta³a ustalona z uwzglêdnieniem przepisów:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zmianami)  zwana dalej
ustaw¹,
2) rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia
podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642)  zwane dalej rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym,
3) rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6.10.1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em, w tym rozliczeñ z indywidualnymi odbiorcami w lokalach
(Dz. U. Nr 132, poz. 867 oraz z 1999 r. Dz. U. Nr 30, poz. 291)  zwane dalej rozporz¹dzeniem taryfowym.
3. Ceny i stawki op³at podane w Taryfie s¹ wartociami netto. Podatek VAT zostanie doliczony w wysokoci wynikaj¹cej
z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
4. Okrelone w Taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu
wiadczonych us³ug.
B. Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w Taryfie.
1. Odbiorca  ka¿dy kto otrzymuje lub pobiera energiê ciepln¹ na podstawie umowy ze sprzedawc¹.
2. Sprzedawca  Zak³ad Energetyki Cieplnej w Drawsku Pom.  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce odbiorcy
ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y, zawartej z tym odbiorc¹,
3. ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a
sieci ciep³owniczej,

dostarczonego do

4. sieæ ciep³ownicza  nale¿¹ce do sprzedawcy, po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do przesy³ania
i dystrybucji ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów,
5. przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cy ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
6. wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z sieci ciep³owniczej oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
7. instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej
wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w budynkach,
8. obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
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9. uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania i okrelone w umowie sprzeda¿y ciep³a lub umowie
o wiadczenie us³ug przesy³owych urz¹dzenia, s³u¿¹ce do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których
odczyty stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
10. zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e wyst¹piæ
w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny,
11. warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o i temperaturê wody u¿ytkowej,
12. obliczeniowe natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a  najwiêksze natê¿enie przep³ywu nonika ciep³a odpowiadaj¹ce
zamówionej mocy cieplnej i parametrom nonika ciep³a, okrelonym w tabeli regulacyjnej dla warunków
obliczeniowych,
13. sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów.
CZÊÆ 2
ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ
ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
Sprzedawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciep³o, która obejmuje:
1) wytwarzanie ciep³a w kot³owniach:
 rejonowych KR1, KR2, KR3, KR4, KR5, KR6 i KR7, gdzie poszczególne symbole dotycz¹ n/wym. kot³owni:

KR 1  rejonowe ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Mickiewicza 1,

KR 2  rejonowe ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Ratuszowej 2,

KR 3  rejonowe ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Z³ocienieckiej 27,

KR 4  rejonowe ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Pocztowej 6,

KR 5  rejonowe ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy 11-go Pu³ku Piechoty 28,

KR 6  rejonowe ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Pi³sudskiego 29,

KR 7  rejonowe ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Pocztowej 5,
 lokalnych KL8, KL9, KL10, KL11 i KL12, gdzie poszczególne symbole dotycz¹ n/wym. kot³owni:

KL 8  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Sobieskiego 8,

KL 9  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Pl. Konstytucji 14,

KL 10  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Pl. Konstytucji 15,

KL 11  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy 11-go Pu³ku Piechoty 56,

KL 12  lokalne ród³o ciep³a zlokalizowane przy ulicy Pl. Konstytucji 13,
2) przesy³anie i dystrybucjê ciep³a za porednictwem sieci ciep³owniczych,
3) eksploatacjê grupowych wêz³ów cieplnych bêd¹cych w³asnoci¹ sprzedawcy,
4) dodatkowe przerywanie i wznawianie dostarczania ciep³a na ¿¹danie odbiorcy,
5) sprawdzanie prawid³owoci wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego na ¿¹danie odbiorcy.
CZÊÆ 3
CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH
I PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
1. Charakterystyka potrzeb cieplnych odbiorców.
Potrzeby cieplne odbiorców obejmuj¹ zu¿ycie ciep³a na ogrzewanie lokali mieszkalnych, biurowych i sklepów.
Potrzeby cieplne odbiorców s¹ pokrywane z sieci ciep³owniczej sprzedawcy lub instalacji odbiorczych odbiorcy,
a w przypadku kot³owni wbudowanych ciep³o dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych odbiorcy. Sieci
cieplne i instalacje odbiorcze odbiorców nie s¹ eksploatowane przez sprzedawcê.
2. Podzia³ odbiorców na grupy.
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Podzia³ odbiorców na grupy, wynikaj¹cy z uwzglêdnienia technicznych warunków dostarczenia ciep³a do odbiorców
dokonany zgodnie § 9. art. 1 rozporz¹dzenia taryfowego, przedstawia siê nastêpuj¹co:

ród³o
ciep³a
KR 1

Grupa
odbiorców
1A

KR 2

Odbiorcy pobieraj¹cy ciep³o z sieci cie
w³asne wêz³y cieplne i instalacje odbio

KR 3
KR 4

Charakterystyk

2B

KR 5
KR 6
KR 7
KR 1

1B

KR 1

1C

KR 3
KR 4
KR 5

2A

KR 6
KR 7
KL 8
KL 9
KL 10

3A

Odbiorcy pobieraj¹cy ciep³o z sieci cie
swoje instalacje odbiorcze, u których g
w³asnoæ sprzedawcy i s¹ eksploatowan
Odbiorcy pobieraj¹cy ciep³o z sieci cie
swoje instalacje odbiorcze w budynkac
z nale¿¹cych do sprzedawcy grupowyc
odbiorczych, ³¹cz¹cych te wêz³y z insta
Odbiorcy pobieraj¹cy ciep³o bezpored
eksploatowanych przez odbiorców, bêd
odbiorczych ³¹cz¹cych te kot³ownie z i
budynkach - eksploatowanymi równie¿
samodzielnie eksploatuj¹cy swoje insta
których ciep³o dostarczane jest z kot³ow
w ich budynkach
odbiorcy samodzielnie eksploatuj¹cy sw
budynkach, do których ciep³o dostarcz
wbudowanych w ich budynkach

KL 11
KL12

CZÊÆ 4
CENY I STAWKI OP£AT
Rodzaje cen i stawek op³at, stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami s¹ zgodne z postanowieniami § 7 ust. 2 oraz § 15
i § 53 rozporz¹dzenia taryfowego, a bazowe ceny i stawki op³at zasta³y ustalone zgodnie z zasadami okrelonymi w § 10
15 rozporz¹dzenia taryfowego oraz wed³ug zasad przedstawionych w czêci 5 niniejszej taryfy.
1. Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at.
Opomiarowany system rozliczeñ z odbiorcami obejmuje nastêpuj¹ce ceny i stawki op³at:
1.1. Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  wyra¿ona w z³otych za MW zamówionej przez odbiorców mocy cieplnej
z podzia³em na:
a) Cena roczna za zamówion¹ moc ciepln¹  wyra¿ona w z³otych za MW zamówionej przez odbiorców mocy
cieplnej,
b) Cena miesiêczna za zamówion¹ moc ciepln¹  wyra¿ona w z³otych za MW zamówionej przez odbiorców
mocy cieplnej,
1.2. Cena ciep³a  wyra¿ona w z³otych za GJ ciep³a dostarczonego do odbiorcy.
1.3. Cena nonika ciep³a, dostarczanego do nape³niania instalacji odbiorczych oraz do uzupe³niania jego ubytków
w tych instalacjach, wyra¿ona w z³otych za m3 nonika ciep³a.
1.4. Stawki op³at za us³ugi przesy³owe  wyra¿one w z³otych za MW zamówionej mocy cieplnej.
1.5. Stawka op³aty abonamentowej  wyra¿ona w z³otych za przy³¹cze.
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Wysokoci cen i stawek wymienionych w punktach 1.1. do 1.5. w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców,
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Grupa
odbiorców

1A
1B
1C
2A
2B
3A

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹
roczna
miesiêczna
z³/MW
64.953,66
5.412,80
64.953,66
5.412,80
64.953,66
5.412,80
64.259,13
5.354,93
64.259,13
5.354,93
66.013,23
5.501,10

Cena
ciep³a
z³/GJ
22,48
22,48
22,48
20,90
20,90
21,52

Cena
nonik
ciep³a
zù/m³
4
4
4
4
4
2

1.6. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
 Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ustalane s¹ zgodnie z czêci¹ 5 pkt 2. niniejszej Taryfy i wyra¿one s¹
odpowiednio w nastêpuj¹cych jednostkach:
 stawki op³at za budowê przy³¹czy  wyra¿one w z³otych za metr bie¿¹cy przy³¹cza,
 stawki op³at za wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu  wyra¿one w z³otych za przejcie
przez cianê budynku,
 stawki op³at za rozbudowê sieci ciep³owniczej  wyra¿one w z³otych za metr szecienny na godzinê
natê¿enia przep³ywu nonika ciep³a.
2. Rodzaje oraz wysokoæ stawek dodatkowych op³at.
2.1. Stawki op³at za dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciep³a.
Stawki te stosuje siê zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 1 rozporz¹dzenia taryfowego, gdy odbiorca za¿¹da dodatkowego
przerwania (wy³¹czenia) dostarczania ciep³a i dodatkowego wznowienia (uruchomienia) dostarczania ciep³a do
obiektów przy³¹czonych do sieci ciep³owniczej.
Wysokoæ tych stawek wynosi:

Lp.
1.

Rodzaj obiektu
Wêze³ cieplny

Staw
wy³¹
22

2.2. Stawki op³at za dodatkowe sprawdzenie prawid³owoci wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego.
Stawki te stosuje siê zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 2 i § 33 ust. 8 rozporz¹dzenia taryfowego, gdy odbiorca za¿¹da
sprawdzenia uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, a po wykonaniu tego sprawdzenia nie stwierdzono b³êdu wskazañ
wiêkszego od okrelonego przepisami dla danej klasy dok³adnoci, ani innych wad powoduj¹cych nieprawid³owe
dzia³anie tego uk³adu.
Wysokoæ tych stawek op³at w zale¿noci od rodzaju uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego jest nastêpuj¹ca:

L.p.

rednica wodomierza

Stawka do
wodomi

1.

mm
20 do 65

30

W zakres wykonywanej us³ugi wchodzi:
 demonta¿ ca³ego uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 sprawdzenie metrologiczne, legalizacja wraz z wydaniem wiadectwa dla ca³ego uk³adu,
 monta¿ ca³ego uk³adu.

1966

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 646

CZÊÆ 5
ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OP£AT
1. Ceny i stawki op³at za:
 zamówion¹ moc ciepln¹,
 ciep³o,
 nonik ciep³a,
 op³aty abonamentowe,
 us³ugi przesy³owe.
ustalono w oparciu o postanowienia § 12, § 13 oraz § 14 rozporz¹dzenia taryfowego.
2. Zasady ustalania stawek op³at za przy³¹czenie do sieci.
2.1. Podstaw¹ do ustalania stawek op³at za przy³¹czenie do sieci obejmuj¹cych stawki op³at za:
 budowê przy³¹czy (z³/mb),
 wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu (z³/przejcie),
 rozbudowê sieci ciep³owniczej (z³/m3/h)
s¹ kosztorysowe normy nak³adów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników
produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelone w przepisach wydanych na podstawie
art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 14 wrzenia 1998 r.
Nr 119, poz. 773), obowi¹zuj¹ce w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie.
2.2. W przypadku powierzenia wykonania przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹
ustalania stawek op³at za budowê przy³¹czy, wykonanie przejcia przez cianê obiektu i rozbudowê sieci mo¿e
byæ koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony
w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu
norm i cen, o których mowa w pkt 1.
CZÊÆ 6
ZASADY USTALANIA WYSOKOCI OPAT ZA US£UGI OBJÊTE TARYF¥
Wysokoæ op³at okrelonych w umowie sprzeda¿y ciep³a lub w umowie o wiadczenie us³ug przesy³owych oblicza siê
zgodnie z postanowieniami § 20 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 7
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT
1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi,
które zosta³y okrelone w rozdziale 7 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. Zasady prowadzenia rozliczeñ z odbiorcami.
W przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a, uszkodzenia lub stwierdzenia
nieprawid³owoci wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, nielegalnego poboru ciep³a przez odbiorcê, pobierania
ciep³a bez zawarcia umowy sprzeda¿y  stosuje siê przepisy § 32 do § 37 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 8
ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OP£AT.
1. Zasada wprowadzania zmiany cen i stawek op³at.
Ceny i stawki op³at bêd¹ dostosowywane do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych zgodnie z zasadami
okrelonymi w § 17 rozporz¹dzenia taryfowego, nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy.
2. Sposób ustalania wspó³czynnika X.
Wysokoæ wspó³czynnika korekcyjnego X okrelono na poziomie 0%.
3. Sposób i terminy zawiadamiania odbiorców o wprowadzeniu zmiany cen i stawek op³at.
Odbiorcy bêd¹ powiadomieni o zmianie cen i stawek op³at w formie pisemnej, na co najmniej 14 dni przed ich
wprowadzeniem.
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DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KOMUNIKAT
Uprzejmie informuje siê PT. Prenumeratorów, i¿ cena prenumeraty rocznej jednego egzemplarza
Dziennika Urzêdowego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie w 2000 roku 200,00 z³otych.
Prenumeratê mo¿na zg³aszaæ tylko na okres roczny w terminie do dnia 31 stycznia 2000 r. uiszczaj¹c
stosown¹ kwotê na konto Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4,
Wydzia³ Finansowy,
do NBP O/O Szczecin Nr 10101599-5597-223-1
powiadamiaj¹c o wp³acie ww. Wydzia³.
Dodatkowo informuje siê, i¿ w miarê posiadanych rezerw, mo¿na nabyæ pojedyncze egzemplarze
Dziennika w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146,
tel. 4303-402.
Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 0,15 z³ od ka¿dej strony.
Nadto Dzienniki Urzêdowe mo¿na otrzymaæ do wgl¹du w bibliotece Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wa³y Chrobrego 4, pokój 146.
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