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UCHWA£A NR X/63/99
Rady Gminy w Marianowie
z dnia 28 wrzenia 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marianowo.
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) uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Statut Gminy Marianowo  stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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§ 2.
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/83/96 Rady Gminy w Marianowie z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Marianowo (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 7, poz. 63; z 1997 r. Nr 1, poz. 7; z 1998 r. Nr 25, poz. 293 i 294; z 1999 r. Nr 6,
poz. 60).
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego
i podlega podaniu do wiadomoci publicznej na terenie Gminy Marianowo w formie obwieszczeñ na tablicach
informacyjnych w jednostkach pomocniczych i w Urzêdzie Gminy w Marianowie.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Witold Florian Ruciñski
Za³¹cznik do uchwa³y Nr X/63/99
Rady Gminy w Marianowie
z dnia 28 wrzenia 1999 r.
STATUT GMINY MARIANOWO
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Gmina Marianowo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ tworzon¹ przez osoby, które stale zamieszkuj¹ w jej granicach
administracyjnych.
§ 2.
Gmina Marianowo po³o¿ona jest w województwie zachodniopomorskim i obejmuje obszar 102 km2.
§ 3.
W sk³ad Gminy wchodz¹ jednostki pomocnicze  so³ectwa:
1) Czarnkowo,
2) Dalewo,
3) Dzwonowo, obejmuj¹ce miejscowoci: Dzwonowo, Krzywiec, Kêpy,
4) Gogolewo,
5) Marianowo, obejmuj¹ce miejscowoci: Marianowo i Mariankowo,
6) Sulino,
7) Tr¹bki,
8) Wiechowo.
§ 4.
Siedzib¹ organów Gminy jest Marianowo.
Rozdzia³ II
ORGANY GMINY
§ 5.
Organami gminy s¹ Rada Gminy i Zarz¹d Gminy.
RADA GMINY
§ 6.
Organem stanowi¹cym i kontroluj¹cym jest Rada Gminy.
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§ 7.
Ustawowy sk³ad Rady Gminy wynosi 15 radnych.
§ 8.
Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego Rady Gminy i jednego Wiceprzewodnicz¹cego.
§ 9.
Rada Gminy obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na sesjach, które mog¹ sk³adaæ siê z jednego lub z kilku posiedzeñ.
§ 10.
1. Sesje Rady Gminy odbywaj¹ siê zgodnie z uchwalonym przez Radê Gminy rocznym planem pracy.
2. Sesje Rady Gminy przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê otwarcia
sesji.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad sesji, Przewodnicz¹cy Rady Gminy powiadamia radnych
najpóniej 7 dni przed terminem obrad.
4. Zawiadomienie o sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu gminy lub rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
gminy przesy³a siê radnym najpóniej 14 dni przed sesj¹.
5. Do zawiadomienia o sesji do³¹cza siê proponowany porz¹dek obrad, projekty uchwa³ oraz niezbêdne materia³y.
§ 11.
Informacjê o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje siê do wiadomoci publicznej przez wywieszenie na tablicach
informacyjnych w so³ectwach i w Urzêdzie Gminy, najpóniej na 3 dni przed terminem sesji.
§ 12.
1. Sesje Rady Gminy s¹ jawne. Obradom mo¿e przys³uchiwaæ siê publicznoæ je¿eli nie zak³óca to ich przebiegu.
2. Jawnoæ sesji lub jej czêci zostaje wy³¹czona, je¿eli przedmiotem obrad maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹
lub s³u¿bow¹.
3. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Gminy (4 radnych) Rada Gminy mo¿e postanowiæ, ¿e ze
wzglêdu na wa¿ny interes spo³eczny lub wymagaj¹cy tego charakter spraw ca³a sesja lub jej czêæ odbywaæ siê
bêdzie przy drzwiach zamkniêtych.
§ 13.
Rada Gminy obraduje w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego jej sk³adu (quorum).
§ 14.
1. W przypadku braku quorum w trakcie posiedzenia, przewodnicz¹cy Rady Gminy przerywa obrady i je¿eli nie mo¿na
uzyskaæ quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
2. Uchwa³y podjête do czasu przerwania obrad okrelonych w ust. 1 zachowuj¹ moc.
3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opucili obrady przed ich zakoñczeniem bez
usprawiedliwienia odnotowuje siê w protokole.
§ 15.
Sesjê otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka przewodnicz¹cy Rady Gminy, a w razie jego nieobecnoci zastêpca
przewodnicz¹cego Rady Gminy.
§ 16.
1. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy Rady Gminy stwierdza na podstawie listy obecnoci quorum, przy którym Rada
Gminy mo¿e podejmowaæ prawomocne uchwa³y.
2. Po stwierdzeniu quorum przewodnicz¹cy Rady Gminy przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia projekt porz¹dku
sesji.
3. Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê proponowanego porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, Wójt lub jego
zastêpca.
4. Porz¹dek sesji Rady Gminy obejmuje w szczególnoci:
a) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
b) informacjê przewodnicz¹cego Zarz¹du Gminy o pracy Zarz¹du Gminy od ostatniej sesji Rady Gminy,
c) interpelacje i zapytania radnych,
d) rozpatrzenie projektów uchwa³ Rady Gminy i podjêcie lub zajêcie stanowiska,
e) wolne wnioski i zapytania,
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ustalenie terminu nastêpnej sesji Rady Gminy,
zamkniêcie obrad.

5. Porz¹dek sesji mo¿e obejmowaæ tak¿e sprawozdanie Zarz¹du Gminy o wykonaniu uchwa³ Rady Gminy.
6. Porz¹dek sesji mo¿e obejmowaæ tak¿e sprawozdanie z dzia³alnoci radnych i delegatów do zwi¹zków gmin, których
gmina jest cz³onkiem, a tak¿e radnych bêd¹cych cz³onkami komisji innych ni¿ sta³e i dorane Rady Gminy.
§ 17.
1. Przewodnicz¹cy Rady Gminy prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad i czuwa nad sprawnym ich
przebiegiem.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy udziela g³osów w dyskusji wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach,
je¿eli koniecznoæ zabrania g³osu wi¹¿e siê z g³osem przedmówcy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Przewodnicz¹cy Rady Gminy czuwa nad zwiêz³oci¹ wypowiedzi wyst¹pieñ radnych oraz osób, którym udzieli³
g³osu.
4. Rada Gminy mo¿e ustaliæ dopuszczalny czas wyst¹pieñ w danym punkcie porz¹dku obrad oraz repliki na to
wyst¹pienia.
5. Przewodnicz¹cy Rady Gminy odbiera g³os dyskutantowi, który pomimo upomnieñ w sposób oczywisty zak³óca
porz¹dek obrad b¹d uniemo¿liwia prowadzenie obrad. Od decyzji Przewodnicz¹cego Rady Gminy przys³uguje
odwo³anie do Rady Gminy. Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 18.
1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
a) Wójt,
b) Zarz¹d Gminy,
c) Komisja Rady Gminy,
d) Klub Radnych,
e) co najmniej 4 radnych,
f) przewodnicz¹cy Rady Gminy w zakresie okrelenia g³ównych kierunków i sposobu realizacji zadañ Gminy.
§ 19.
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
a) tytu³ (przedmiot) uchwa³y,
b) podstawê prawn¹,
c) zwiêz³¹ regulacjê sprawy bêd¹cej przedmiotem uchwa³y,
d) w miarê potrzeby okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y,
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce informacje o potrzebie podjêcia uchwa³y oraz w miarê
koniecznoci, okrelenia skutków finansowych jej realizacji.
§ 20.
1. Podjête uchwa³y i za³¹czniki opatruje siê dat¹ i kolejnym numerem uwzglêdniaj¹cym oznaczony cyframi rzymskimi
numer sesji, kolejny numer uchwa³y oraz rok, w którym zosta³a podjêta.
2. Podjête uchwa³y i za³¹czniki s¹ podpisywane d³ugopisem koloru niebieskiego, pieczêtowane czerwonym tuszem,
a ka¿da ze stron uchwa³y oraz za³¹cznika parafowana.
§ 21.
Uchwa³y Rady Gminy podpisuje przewodnicz¹cy Rady Gminy lub zastêpca przewodnicz¹cego w przypadku, gdy
przewodnicz¹cy by³ nieobecny na sesji i obrady prowadzi³ zastêpca przewodnicz¹cego Rady Gminy.
§ 22.
Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy Rady Gminy oznajmia, ¿e Rada Gminy przystêpuje do g³osowania. Od tej chwili
mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 23.
1. G³osowanie nad projektem uchwa³y jest jawne.
2. G³osowanie tajne przeprowadza siê, gdy ustawa tak stanowi.
3. Na wniosek co najmniej 4 radnych Rada Gminy mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w innych
sprawach.
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§ 24.
1. G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy Rady Gminy przy pomocy zastêpcy przewodnicz¹cego,
a w przypadku nieobecnoci jednego z nich przy pomocy osoby wytypowanej przez przewodnicz¹cego obrad.
2. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez podniesienie rêki. W przypadku równej liczby g³osów, decyduje g³os
przewodnicz¹cego.
3. O przeprowadzeniu g³osowania jawnego imiennego decyduje Rada Gminy zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów na wniosek
4 radnych. Przy g³osowaniu imiennym radni kolejno wyczytani w porz¹dku alfabetycznym przez przewodnicz¹cego
Rady Gminy odpowiadaj¹ za albo przeciw albo wstrzymujê siê.
§ 25.
1. G³osowanie tajne przeprowadza wybrana przez Radê Gminy Komisja Skrutacyjna.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na opatrzonych pieczêci¹ rady gminy kartach do g³osowania zawieraj¹cych
precyzyjne postawione pytanie oraz rubryki z odpowiedziami: za, przeciw, wstrzymujê siê. Radny oddaje g³os
wpisuj¹c znak X w kratce z wolnym miejscem przy wybranej odpowiedzi.
3. O przeprowadzeniu g³osowania tajnego imiennego decyduje Rada Gminy zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów na wniosek
co najmniej 4 radnych. Przy g³osowaniu imiennym radni kolejno wyczytywani przez przewodnicz¹cego Rady Gminy
w porz¹dku alfabetycznym wrzucaj¹ swoje karty do urny.
§ 26.
Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê te, które oddano za, przeciw oraz wstrzymujê siê.
§ 27.
1. Wyniki g³osowania tajnego przedstawia przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuj¹c protokó³, który wraz
z kartami do g³osowania stanowi za³¹cznik do protoko³u z sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy stwierdza wynik g³osowania po odczytaniu protoko³u Komisji Skrutacyjnej.
§ 28.
1. Z sesji Rady Gminy sporz¹dzony jest protokó³, w którym odnotowuje siê stwierdzenie quorum, porz¹dek obrad,
podjête uchwa³y oraz przebieg posiedzenia w tym g³ówne tezy wyst¹pieñ i wyniki g³osowania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych i osób bior¹cych udzia³ w sesji, teksty podjêtych uchwa³
i dokumenty przed³o¿one przewodnicz¹cemu Rady Gminy.
3. Odpis protoko³u z sesji Przewodnicz¹cy Rady Gminy dorêcza Zarz¹dowi Gminy najpóniej w terminie 14 dni od dnia
zakoñczenia sesji.
4. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w siedzibie Urzêdu Gminy na stanowisku pracownika
obs³uguj¹cego Radê Gminy po 14 dniach od zakoñczenia sesji.
5. Protokó³ z sesji tajnej lub utajnione punkty porz¹dku obrad sesji jawnej udostêpnione s¹ do wgl¹du tylko radnym.
6. Poprawki do protoko³u z sesji radny zg³asza najpóniej na 3 dni przed planowanym terminem sesji do r¹k
przewodnicz¹cego Rady Gminy w formie pisanej.
7. Przewodnicz¹cy Rady Gminy przed przyst¹pieniem do g³osowania nad przyjêciem przez Radê Gminy protoko³u
z poprzedniej sesji, przedstawia zg³oszone poprawki.
8. Rada Gminy w drodze g³osowania przyjmuje b¹d odrzuca poprawki do protoko³u z sesji.
§ 29.
Protokó³ z sesji podpisuje przewodnicz¹cy Rady Gminy.
§ 30.
Obs³ugê sesji Rady Gminy, przewodnicz¹cego i zastêpcy przewodnicz¹cego Rady Gminy, komisji Rady Gminy i radnych
sprawuje zatrudniony przez Wójta na wniosek przewodnicz¹cego Rady Gminy pracownik Urzêdu Gminy.
Pracownik ten merytorycznie podlega przewodnicz¹cemu Rady Gminy.
KOMISJE RADY GMINY
§ 31.
Sta³ymi Komisjami Rady Gminy s¹:
1) Komisja Rewizyjna,
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2) Komisja Bud¿etu, Finansów Polityki Gospodarczej i Ochrony rodowiska.
§ 32.
1. W sk³ad komisji Rady Gminy wchodzi co najmniej 3 cz³onków, z zastrze¿eniem § 36.
2. Do zadañ sta³ych komisji Rady Gminy w zakresie spraw, do których zosta³y powo³ane nale¿y w szczególnoci:
a) przygotowanie i opiniowanie projektów uchwa³,
b) kontrola realizacji uchwa³ Rady Gminy.
§ 33.
1. Komisje podlegaj¹ tylko Radzie Gminy i dzia³aj¹ wy³¹cznie na jej zlecenie.
2. Przewodnicz¹cych komisji wybiera Rada Gminy.
3. Przewodnicz¹cym komisji Rady Gminy mo¿e byæ tylko radny.
§ 34.
1. W terminie do 15 stycznia ka¿dego roku komisje przedk³adaj¹ Radzie Gminy do zatwierdzenia plan pracy na dany
rok.
2. Komisje dzia³aj¹ na podstawie zatwierdzonego przez Radê Gminy rocznego planu pracy.
3. Raz w roku oraz na ka¿de ¿¹danie Rady Gminy komisje przedk³adaj¹ sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
4. Rada Gminy mo¿e zleciæ komisji zadanie do wykonania poza zatwierdzonym rocznym planem pracy.
§ 35.
1. Uchwa³y komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu.
2. W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
3. Przewodnicz¹cy komisji przekazuje uchwa³y komisji przewodnicz¹cemu Rady Gminy, który niezw³ocznie przedstawia
je Zarz¹dowi Gminy i innym zainteresowanym jednostkom oraz Radzie Gminy na najbli¿szej sesji.
4. Posiedzenia komisji zwo³uje przewodnicz¹cy Rady Gminy na wniosek przewodnicz¹cego komisji, przewodnicz¹cego
Zarz¹du Gminy lub na wniosek co najmniej 2 cz³onków komisji  okrelaj¹c cele posiedzenia.
5. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje przewodnicz¹cy komisji i protokolant. Protokó³
przechowywany jest w aktach komisji na stanowisku pracownika obs³uguj¹cego Radê Gminy.
6. Do protoko³u z posiedzenia komisji do³¹cza siê listê obecnoci cz³onków komisji i osób bior¹cych udzia³
w posiedzeniu komisji, teksty podjêtych uchwa³ i inne niezbêdne materia³y.
§ 36.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych.
§ 37.
Komisja Rewizyjna przeprowadzaj¹c kontrolê w zakresie zarz¹dzania mieniem i wykonania bud¿etu gminy kieruje siê
kryterium legalnoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
§ 38.
1. W zwi¹zku z prowadzon¹ kontrol¹ cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maj¹ prawo wgl¹du do dokumentów kontrolowanej
jednostki w zakresie objêtym kontrol¹, wstêpu do pomieszczeñ oraz ¿¹dania od kierownika jednostki kontrolowanej
ustnych i pisemnych wyjanieñ.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy wydaje upowa¿nienia imienne cz³onkom Komisji Rewizyjnej do prowadzenia czynnoci
kontrolnych.
3. O podjêciu czynnoci kontrolnych przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej zawiadamia na pimie przewodnicz¹cego
Rady Gminy, Wójta i kierownika jednostki kontrolowanej okrelaj¹c przedmiot, zakres i datê rozpoczêcia kontroli,
nie póniej ni¿ na 14 dni przed planowanym terminem kontroli.
§ 39.
1. Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ okrelenie przedmiotu
i zakres kontroli, dokonane w jej toku ustalone nieprawid³owoci i przyczyny ich powstania oraz wnioski.
2. Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zg³osiæ zastrze¿enia do ustaleñ zawartych w protokole w terminie
7 dni od daty jego otrzymania do przewodnicz¹cego komisji.
3. Protokó³ z kontroli podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Komisji Rewizyjnej bior¹cy udzia³ w kontroli oraz kierownik
jednostki kontrolowanej.
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4. Protokó³ z kontroli otrzymuj¹: kierownik jednostki kontrolowanej, Wójt, przewodnicz¹cy Rady Gminy.
5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania protoko³u kierownik jednostki kontrolowanej powinien ustosunkowaæ siê na
pimie do wniosków z kontroli i z³o¿yæ wyjanienia co do ustalonych nieprawid³owoci, zawiadamiaj¹c
przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, przewodnicz¹cego Rady Gminy i Wójta.
§ 40.
1. Komisja Rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie Komisji zatwierdzonym
przez Radê Gminy, kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce obejmuj¹ce wybrane zagadnienia i zakres kontrolowanego
podmiotu.
2. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 30 dni, a kontrola problemowa b¹d sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ 3
dni.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady Gminy w zakresie i w formach wskazanych
w uchwale Rady Gminy.
§ 41.
Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z postêpowania kontrolnego w ka¿dym czasie na wniosek, je¿eli zachodz¹
uzasadnione w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci, a w szczególnoci:
1) pozostaje z przedstawicielem kontrolowanej jednostki w zwi¹zku ma³¿eñskim oraz pokrewieñstwa i powinowactwa
do II stopnia,
2) jest zwi¹zany z przedstawicielem kontrolowanej jednostki stosunkiem nadrzêdnoci s³u¿bowej.
§ 42.
1. O wy³¹czeniu z postêpowania kontrolnego cz³onka Komisji Rewizyjnej postanawia przewodnicz¹cy Komisji.
2. O wy³¹czeniu z postêpowania kontrolnego przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej postanawia Rada Gminy.
3. Rada Gminy zatwierdzaj¹c roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej, mo¿e postanowiæ o wy³¹czeniu przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej z poszczególnych planowanych kontroli.
4. Postanowienie o wy³¹czeniu jest ostateczne.
§ 43.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia b¹d nieudzielania absolutorium Zarz¹dowi Gminy po zaopiniowaniu
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, powinien byæ przed³o¿ony Radzie Gminy w terminie umo¿liwiaj¹cym rozpatrzenie
go przez Radê Gminy w ustawowym czasie.
INTERPELACJE RADNYCH
§ 44.
Radni mog¹ wnieæ interpelacje i zapytania do Wójta i pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Gminy, a tak¿e do przedstawicieli
instytucji i zak³adów pracy zaproszonych do udzia³u w sesji.
§ 45.
1. W imieniu Wójta odpowiedzi na interpelacjê lub zapytanie mo¿e udzieliæ upowa¿niona przez niego osoba.
2. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Gminy. Powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu
faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce z niego pytanie.
3. Interpelacje radny sk³ada pisemnie na rêce przewodnicz¹cego Rady Gminy. Do wniesienia interpelacji wystarczy
podpis jednego radnego.
4. Przewodnicz¹cy Rady Gminy mo¿e nie przyj¹æ interpelacji, która nie odpowiada warunkom okrelonym w ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy Rady Gminy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê jej adresatowi, który obowi¹zany jest udzieliæ na
nie odpowiedzi na pimie w terminie 14 dni od daty otrzymania.
6. Przewodnicz¹cy Rady Gminy odpowied na interpelacje przesy³a interpelantowi oraz informuje Radê Gminy o jej
treci na najbli¿szej sesji Rady Gminy.
§ 46.
1. Zapytanie radny sk³ada w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach gminy.
2. Zapytanie formu³owane ustnie na posiedzeniu Rady Gminy wymaga bezporedniej odpowiedzi.
3. Zapytanie, które nie uzyska odpowiedzi bezporedniej powinno uzyskaæ odpowied pisemn¹ w terminie 14 dni od
dnia zakoñczenia sesji.
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KLUBY RADNYCH
§ 47.
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
§ 48.
1. Klub radnych mo¿e byæ utworzony przez co najmniej 3 radnych.
2. Kluby radnych dzia³aj¹ w ramach Rady Gminy, na podstawie w³asnych regulaminów. Regulamin nie mo¿e byæ
sprzeczny ze Statutem Gminy.
3. O powstaniu klubów jego cz³onkowie niezw³ocznie zawiadamiaj¹ przewodnicz¹cego Rady Gminy, który prowadzi
rejestr klubów. W zawiadomieniu podaje siê nazwê klubu, liczbê cz³onków oraz imiê i nazwisko jego przewodnicz¹cego.
§ 49.
Stanowisko klubu radnych mo¿e byæ przedstawiane Radzie Gminy na sesji przez jego cz³onków.
§ 50.
Przynale¿noæ do klubu radnych jest dobrowolna.
§ 51.
1. Kluby radnych dzia³aj¹ przez okres kadencji Rady Gminy. Up³yw kadencji Rady Gminy jest równoznaczny
z rozwi¹zaniem klubów.
2. W razie rozwi¹zania klubu radnych lub zmiany sk³adu osobowego przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do
niezw³ocznego poinformowania o tym przewodnicz¹cego Rady Gminy.
§ 52.
Kluby radnych mog¹ wystêpowaæ do Wójta o nieodp³atne udostêpnienie pomieszczeñ w celu odbywania swoich
posiedzeñ.
ZARZ¥D GMINY
§ 53.
Zarz¹d Gminy jest organem wykonawczym Gminy.
§ 54.
W sk³ad Zarz¹du Gminy wchodzi: Wójt, Zastêpca Wójta oraz czterech cz³onków.
§ 55.
Zarz¹d obraduje na posiedzeniach zwo³anych przez Wójta w miarê potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzenie
Zarz¹du Gminy mo¿e byæ zwo³ane na wniosek co najmniej 3 cz³onków Zarz¹du Gminy, w tym przypadku Wójt zobowi¹zany
jest zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du Gminy w ci¹gu 3 dni od daty z³o¿enia wniosku.
§ 56.
1. Posiedzeniom Zarz¹du przewodniczy Wójt, a w razie jego nieobecnoci Zastêpca Wójta.
2. Zarz¹d Gminy podejmuje rozstrzygniêcia kolegialne, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. W przypadku równej iloci g³osów,
decyduje g³os przewodnicz¹cego Zarz¹du Gminy (Wójta).
§ 57.
Wójt organizuje pracê Zarz¹du Gminy, kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 58.
Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku posiedzenia Zarz¹du Gminy,
2) przygotowanie materia³ów na posiedzenie Zarz¹du Gminy,
3) przygotowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du Gminy,
4) referowanie spraw objêtych porz¹dkiem posiedzenia,
5) zarz¹dzanie g³osowania nad dyskutowanymi kwestiami,
6) przyjmowanie uwag i wniosków dotycz¹cych dzia³alnoci Zarz¹du Gminy.
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§ 59.
1. Zastêpca Wójta jest nieetatowym cz³onkiem Zarz¹du Gminy.
2. Zastêpca Wójta podejmuje czynnoci Wójta w razie d³ugotrwa³ej nieobecnoci Wójta w pracy na podstawie
pisemnego upowa¿nienia.
§ 60.
1. Stosunek pracy z Wójtem po dokonanym wyborze przez Radê Gminy nawi¹zuje przewodnicz¹cy Rady Gminy.
2. Stosunek pracy na podstawie uchwa³y o powo³aniu z Sekretarzem Gminy i Skarbnikiem Gminy nawi¹zuje Wójt.
§ 61.
1. Do nawi¹zania umów cywilno-prawnych upowa¿niony jest Wójt i jeden cz³onek Zarz¹du Gminy ka¿dorazowo
wyznaczany przez Zarz¹d Gminy oraz Skarbnik Gminy.
2. W razie nieobecnoci Wójta do czynnoci okrelonych w ust. 1 upowa¿nia siê: Zastêpca Wójta i jeden cz³onek
Zarz¹du Gminy wyznaczony ka¿dorazowo przez Zarz¹d Gminy oraz Skarbnika Gminy z zastrze¿eniem § 59.
Rozdzia³ III
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§ 62.
1. Rada Gminy tworzy jednostki pomocnicze  so³ectwa.
2. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwa³y,
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami miejscowoci, których sprawa bezporednio dotyczy lub z inicjatywy
1/5 mieszkañców tych miejscowoci.
3. W sprawie ³¹czenia, podzia³u i zniesienia so³ectwa Rada Gminy zasiêga opinii zebrania wiejskiego.
§ 63.
1. Uchwa³a Rady Gminy w sprawie okrelonej w § 62 ust. 2 powinna wskazywaæ: nazwê, obszar, granicê i siedzibê
organów jednostki pomocniczej.
2. Granice jednostki pomocniczej powinny w miarê mo¿liwoci uwzglêdniæ naturalne uwarunkowania przestrzenne,
komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
§ 64.
1. Rada Gminy zapewnia rodki finansowe w bud¿ecie gminy na bie¿¹ce utrzymanie przejêtego przez jednostkê
pomocnicz¹ mienia komunalnego zwi¹zane z zarz¹dem.
2. Czynnoci zwyk³e Zarz¹du obejmuj¹ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zane ze zwyk³ym korzystaniem z rzeczy zgodnie
z ich przeznaczeniem i utrzymaniem rzeczy w stanie nie pogorszonym.
3. Jednostki pomocnicze nie tworz¹ w³asnych bud¿etów, a prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.
4. Jednostki pomocnicze poza mieniem otrzymanym w zarz¹d corocznie korzystaj¹ ze rodków finansowych
wydzielonych z bud¿etu gminy, nie mniej jednak ni¿ 3% planowanych dochodów dzia³u 90  dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej.
5. Wysokoæ rodków finansowych przekazywanych w danym roku bud¿etowym uzale¿niona jest od procentowego
wykonania planu dochodów w dziale 90.
6. Wydatki na realizacjê zadañ przez jednostkê pomocnicz¹ dokonywane s¹ w ci¹gu roku bud¿etowego w miarê wp³ywu
dochodów do bud¿etu, nie mniej jednak ni¿ raz na kwarta³.
7. Podzia³ rodków finansowych na poszczególne jednostki pomocnicze nastêpuje zgodnie z kryterium liczby
mieszkañców w danej jednostce pomocniczej wg stanu na dzieñ 30 czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
8. Jednostka pomocnicza nie mo¿e bez zgody Zarz¹du Gminy przekazaæ na rzecz osób trzecich mienia przekazanego
mu w zarz¹d.
9. rodki finansowe uzyskane przez jednostkê pomocnicz¹ z najmu mienia oraz przyznane z bud¿etu gminy nie mog¹
byæ wykorzystane na zadania inne ni¿ w³asne gminy.
§ 65.
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy, który z kontroli tej zdaje
sprawozdanie Zarz¹dowi Gminy.
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2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów gminy na zasadach okrelonych w statutach jednostek
pomocniczych.
3. Organy jednostek pomocniczych sk³adaj¹ sprawozdanie Skarbnikowi Gminy w okresach pó³rocznych oraz na ka¿de
¿¹danie Zarz¹du Gminy w zakresie wykorzystania przyznanych rodków finansowych oraz gospodarowania mieniem
komunalnym przyznanym w zarz¹d.
§ 66.
Jednostki pomocnicze corocznie w terminie do 30 wrzenia ka¿dego roku przedk³adaj¹ Zarz¹dowi Gminy plan zadañ do
realizacji w roku nastêpnym w celu ujêcia w planie bud¿etu gminy.
§ 67.
1. Przewodnicz¹cy Rady Gminy zawiadamia przewodnicz¹cego organu jednostki pomocniczej  so³tysa o sesji Rady
Gminy oraz wraz z zawiadomieniem przekazuje proponowany porz¹dek sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy mo¿e podczas sesji Rady Gminy udzieliæ g³osu przewodnicz¹cemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e braæ udzia³ w pracach komisji Rady Gminy
zajmuj¹cej siê sprawami dotycz¹cymi jednostki pomocniczej.
Rozdzia³ IV
GMINNE JEDNOSTKI POMOCNICZE
§ 68.
1. Gminnej jednostce organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej Rada Gminy uchwala statut.
2. Statut jednostki organizacyjnej okrela: nazwê jednostki, zakres dzia³ania, siedzibê, zakres wyposa¿enia jej w maj¹tek
oraz uprawnieñ dotycz¹cych rozporz¹dzania tym maj¹tkiem.
§ 69.
Zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nale¿y do kompetencji Zarz¹du Gminy.
§ 70.
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera za³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.
Rozdzia³ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 71.
1. Przepisy gminne og³aszane s¹ przez rozplakatowanie obwieszczeñ na tablicach informacyjnych na terenie jednostek
pomocniczych (w so³ectwach) i w Urzêdzie Gminy.
2. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpnych do powszechnego wgl¹du.
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Za³¹cznik nr 1
do Statutu Gminy Marianowo
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

SIEDZIBA JE
ORGANIZA

Gminna Biblioteka Publiczna
w Marianowie
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Marianowie
Szko³a Podstawowa w Dzwonowie
Szko³a Podstawowa w Gogolewie
Szko³a Podstawowa w Marianowie
z podporz¹dkowanym Punktem
Filialnym w Sulinie
Publiczne Gimnazjum w Marianowie

Marianowo, ul. Mies
Marianowo, ul. Mies
Dzwonowo, 73-121 M
Gogolewo, 73-121 M
Marianowo, ul. Jezio

Marianowo, ul. Jezio

Poz. 659
UCHWA£A NR XI/64/99
Rady Miasta i Gminy w Czaplinku
z dnia 28 wrzenia 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Czaplinek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 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) Rada Miasta i Gminy w Czaplinku uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Miasta i Gminy Czaplinek stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XX/131/96 z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie
Statutu Miasta i Gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 57, poz. 170), zmienionym uchwa³¹ Nr XXXII/208/98
Rady Miasta i Gminy w Czaplinku z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Czaplinek (Dz. Urz.
Woj. Koszaliñskiego Nr 10, poz. 60) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) za³¹cznik nr 1 do Statutu Miasta i Gminy Czaplinek otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznik nr 3 otrzymuje brzmienie:
Wykaz i granice Osiedli.
Samorz¹d Nr 1  w sk³ad którego wchodz¹ nastêpuj¹ce ulice:
 Apteczna, D¹browskiego, D³uga, Drahimska, Górna, Jagielloñska, Jeziorna, Krêta, M³yñska,
Moniuszki, Nadbrze¿e Drawskie, Ogrodowa, Piêciu Pomostów, Rynek, Polna, Parkowa, Rzeczna,
S³oneczna, Sikorskiego, Szczecinecka, Leników od nr 1 do nr 21, W¹ska, Wiejska.
Samorz¹d Nr 2  w sk³ad którego wchodz¹ nastêpuj¹ce ulice:
 Bema, Bydgoska, Ceglana, Chrobrego, Czarnkowskiego, D³ugosza, Dworcowa, Gdañska,
Grunwaldzka, Kamienna, Kaszubska, Kochanowskiego 6, 10, 16, 18, 20, 20a, Komunalna, Kociuszki,
Kolejowa, Kujawska, Mazurska, Paska, Pilska, P³awieñska, Pomorska, Poznañska, Rze¿nicka,
Skoraczewskiego, Spokojna,Studzienna,Tartaczna,Toruñska,Wa³ecka,Warmiñska,Wasznika,
Zbo¿owa, Z³ocieniecka, ¯u³awska.
Samorz¹d Nr 3  w sk³ad którego wchodz¹ nastêpuj¹ce ulice:
 Kochanowskiego nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, Mickiewicza, S³owackiego, Staszica, ¯eromskiego.
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 Leników nr 22, 24, 26, 28,

3) za³¹cznik nr 7 otrzymuje brzmienie:
Wykaz stanowisk mianowanych.
Kierownik Referatu Bud¿etu,
Kierownik Referatu Podatków,
Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Planowania Przestrzennego,
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Mieniem Komunalnym,
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego,
4) za³¹cznik nr 8 otrzymuje brzmienie:
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy podporz¹dkowanych Radzie Miasta i Gminy.
1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Czaplinku,
2. Administracja Domów Mieszkalnych w Czaplinku,
3. Czaplinecki Orodek Kultury w Czaplinku,
4. Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Czaplinku,
5. Miejsko-Gminne Przedszkole w Czaplinku,
6. Stra¿ Miejska w Czaplinku,
7. Gminny Zespó³ Szkó³ w Czaplinku,
8. Szko³a Podstawowa w Czaplinku,
9. Szko³a Podstawowa w Broczynie,
10. Szko³a Podstawowa w Kluczewie,
11. Szko³a Podstawowa w Machlinach.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Andrzej Cogiel

Poz. 659
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Za³¹cznik nr 1
do Statutu Miasta i Gminy Czaplinek
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Poz. 660
POSTANOWIENIE NR 81
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 22 padziernika 1999 r.
w sprawie zarz¹dzenia referendum o odwo³anie Rady Gminy Stare Czarnowo przed up³ywem kadencji.
Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 11 padziernika 1991 r.  O referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 84, poz. 386), po rozpatrzeniu wniosku grupy obywateli, postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1.
1. Zarz¹dziæ referendum gminne w sprawie odwo³ania Rady Gminy Stare Czarnowo przed up³ywem kadencji.
2. Datê przeprowadzenia referendum wyznaczam na dzieñ 28 listopada 1999 r.
§ 2.
Wzór i treæ karty do g³osowania w referendum okrela za³¹cznik nr 1 do postanowienia.
§ 3.
Kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum okrela za³¹cznik nr 2 do postanowienia.
§ 4.
Postanowienie podlega opublikowaniu przez rozplakatowanie na terenie gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
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Za³¹cznik nr 1 do Postanowienia Nr 81
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 22 padziernika 1999 r.
Wzór i treæ karty do g³osowania w referendum.
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Za³¹cznik nr 2 do Postanowienia Nr 81
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 22 padziernika 1999 r.
Kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum.

Termin wykonania

Treæ

do 27 padziernika 1999 r.

–

do 3 listopada 1999 r.

–

do 8 listopada 1999 r.

–

do 13 listopada 1999 r.

–

do 14 listopada 1999 r.

–
–

do 20 listopada 1999 r.

–

28 listopada 1999 r.

–

opublikowanie na terenie gmi
referendum
powo³anie przez Wojewódzk
Komisji ds. Referendum
podanie do publicznej w
obwieszczeñ Wójta Gminy
g³osowania oraz siedzibach o
powo³anie przez Wojew
obwodowych komisji ds. refe
sporz¹dzenie spisów osób upr
wy³o¿enie spisów osób upraw
publicznego wgl¹du
sk³adanie wniosków przez
wpisanie do spisu osób upra
w³aciwego dla miejsca ich a
g³osowanie

Poz. 661
POSTANOWIENIE NR 82
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 22 padziernika 1999 r.
w sprawie zarz¹dzenia referendum o odwo³anie Rady Gminy Kobylanka przed up³ywem kadencji.
Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 11 padziernika 1991 r.  O referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 84, poz. 386) po rozpatrzeniu wniosku grupy obywateli postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1.
1. Zarz¹dziæ referendum gminne w sprawie odwo³ania Rady Gminy Kobylanka przed up³ywem kadencji.
2. Datê przeprowadzenia referendum wyznaczam na dzieñ 28 listopada 1999 r.
§ 2.
Wzór i treæ karty do g³osowania w referendum okrela za³¹cznik nr 1 do postanowienia.
§ 3.
Kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum okrela za³¹cznik nr 2 do postanowienia.
§ 4.
Postanowienie podlega opublikowaniu przez rozplakatowanie na terenie gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY
Marian Szabo
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Za³¹cznik nr 1 do Postanowienia Nr 82
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 22 padziernika 1999 r.
Wzór i treæ karty do g³osowania w referendum.

Karta do g³osowania
w referendum gminnym.
w sprawie odwo³ania Rady Gminy Kobylanka
zarz¹dzonym przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
w Szczecinie
na dzieñ 28 listopada 1999 r.

TAK
Czy Pan (Pani) jest za
odwo³aniem Rady Gminy
Kobylanka przed up³ywem
kadencji

NIE

Pouczenie o sposobie g³osowania
G³osowaæ mo¿na stawiaj¹c znak x w kratce z prawej strony obok
wybranego wariantu odpowiedzi.
Postawienie znaku x w wiêcej ni¿ jednej kratce lub
niepostawienie znaku x w ¿adnej kratce powoduje niewa¿noæ
g³osu.

(miejsce na
pieczêci
komisji obwodowej)
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Za³¹cznik nr 2 do Postanowienia Nr 82
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Szczecinie
z dnia 22 padziernika 1999 r.
Kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum.

Termin wykonania

Treæ

do 27 padziernika 1999 r.

–

do 3 listopada 1999 r.

–

do 8 listopada 1999 r.

–

do 13 listopada 1999 r.

–

do 14 listopada 1999 r.

–
–

do 20 listopada 1999 r.

–

28 listopada 1999 r.

–

opublikowanie na terenie gmi
referendum
powo³anie przez Wojewódzk
Komisji ds. Referendum
podanie do publicznej w
obwieszczeñ Wójta Gminy
g³osowania oraz siedzibach o
powo³anie przez Wojew
obwodowych komisji ds. refe
sporz¹dzenie spisów osób upr
wy³o¿enie spisów osób upraw
publicznego wgl¹du
sk³adanie wniosków przez
wpisanie do spisu osób upra
w³aciwego dla miejsca ich ak
g³osowanie

Poz. 662
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 19 padziernika 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Dêbnie Lubuskim.
Informuje siê, i¿ w dniu 19 padziernika 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹
przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Dêbnie Lubuskim o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/394A/7/99/BS
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 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 22 wrzenia 1999 r. Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z o. o. z siedzib¹ w Dêbnie Lubuskim posiadaj¹cego
statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 2105238308400900051372121141 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. 2  5 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
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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 0,0 %,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie na okres do
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. nr WCC/164/394/U/3/98/AD na wytwarzanie ciep³a i nr PCC/179/
394/U/3/98/AD na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, w dniu 22 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 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).
Wspó³czynnik korekcyjny X, o którym mowa w § 17 ust. 25 powo³anego rozporz¹dzenia zosta³ okrelony przez
Przedsiêbiorstwo energetyczne w wysokoci adekwatnej do realizowanych przez nie inwestycji i innych dzia³añ w zakresie
dotycz¹cym modernizacji, rozwoju i ochrony rodowiska i wynikaj¹cej st¹d mo¿liwoci poprawy efektywnoci
funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie kolejnych 12 miesiêcy.
Ze wzglêdu na to, i¿ Przedsiêbiorstwo energetyczne wprowadzi³o nowe  w stosunku do dotychczas stosowanych 
rodzaje cen i stawek op³at, zgodnie z § 16 ust. 2 cytowanego rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
6 padziernika 1998 r.  bior¹c pod uwagê ochronê interesów odbiorców  ustalono okres obowi¹zywania bazowych cen
i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 listopada 2000 r., z uwagi na koniecznoæ ich zweryfikowania po
tym okresie obowi¹zywania.
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 OSZ820/394A/7/99/BS
z dnia 19 padziernika 1999 r.
TARYFA DLA CIEP£A
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o.
ul. Waryñskiego 48A
74-400 Dêbno Lubuskie
A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zawiera ceny i stawki op³at dla ciep³a dostarczanego odbiorcom przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o. w Dêbnie Lubuskim dzia³aj¹ce na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa URE w dniu
6 padziernika 1998 r. na:
 wytwarzanie ciep³a
Nr WCC/164/394/U/3/98/AD,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
Nr PCC/179/394/U/3/98/AD.
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2. Taryfa zosta³a opracowana przy uwzglêdnieniu postanowieñ:
 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, Nr 162, poz. 1126),
 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, Dz. U. Nr 30, poz. 291), zwanego w dalszej czêci taryfy 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 w dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.
3. Ceny i stawki op³at podane w taryfie s¹ wartociami netto.
4. Do cen i stawek op³at zawartych w taryfie zostanie doliczony podatek VAT w wysokoci wynikaj¹cej z aktualnie
obowi¹zuj¹cych przepisów.
5. Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu
wiadczonych us³ug.
B. OBJANIENIE SKRÓTÓW I POJÊÆ U¯YWANYCH W TARYFIE
1. Odbiorca  ka¿dy kto otrzymuje lub pobiera energiê ciepln¹ na podstawie umowy ze sprzedawc¹,
2. Sprzedawca  Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Dêbnie Lubuskim
 dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y ciep³a zawartej z tym odbiorc¹,
3. ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, które s³u¿¹ do wytwarzania ciep³a dostarczonego do
sieci ciep³owniczej, albo zainstalowane w obiekcie urz¹dzenia lub instalacje do wytwarzania ciep³a, które zasilaj¹
instalacje odbiorcze w tym obiekcie,
4. Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, które s³u¿¹ do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa ciep³owniczego,
5. 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,
6. 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,
7. Przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej ³¹cz¹cej ród³o ciep³a z t¹ sieci¹ lub odcinek sieci ciep³owniczej
doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
8. Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenia, s³u¿¹ce do pomiaru iloci i parametrów
nonika ciep³a, z których odczyty stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
9. Zamówiona moc cieplna  najwiêkszy pobór ciep³a dostarczanego w postaci okrelonego nonika, jaki mo¿e wyst¹piæ
w warunkach obliczeniowych dla wszystkich rodzajów potrzeb cieplnych przez okres co najmniej jednej godziny,
10. 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,
11. Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów.
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C. PODZIA£ NA GRUPY ODBIORCÓW

Lp.

Symbol grupy odbiorców

a

b

Opis (charakter
Odbiorcy zasilani z cie

1

Grupa odbiorców I

indywidualne oraz wêz³y
i eksploatowane przez PEC

2

Grupa odbiorców II

3

Grupa odbiorców III

4

Grupa odbiorców IV

Odbiorcy ciep³a zasilani z
wêglem.
Odbiorcy ciep³a zasilani z
gazem.
Odbiorcy ciep³a zasilani z

D. RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ CEN I STAWEK OP£AT
1. Ceny i stawki op³at.
1.A.

Lp.
a
1.
2.
3.
4.
5.

GRUPA I

Ceny i stawki op³at
b
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a
Stawka op³aty abonamentowej
Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

1.B.

Jed

z³/

GRUPA II

Lp.
a
1.
2.
3.

Ceny i stawki op³at

Jed

b
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a

1.C.

GRUPA III

Lp.
a
1.
2.
3.

Ceny i stawki op³at
b
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a

Jed

Poz. 662
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1.D.

GRUPA IV

Lp.
a
1.
2.
3.

Ceny i stawki op³at

Jed

b
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
Cena ciep³a
Cena nonika ciep³a

2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej.
2.A. Stawki op³at za budowê przy³¹cza.

Lp.

rednica przy³¹cza

a
1.
2.
3.
4.
5.

b
48,3/110
60,3/125
76,1/140
88,9/160
114,3/200

2.B. Stawki op³at za wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu.

Lp.

rednica przy³¹cza

a
1.
2.
3.
4.
5.

b
48,3/110
60,3/125
76,1/140
88,9/160
114,3/200

2.C. Stawki op³at za rozbudowê sieci ciep³owniczej.

Lp.

rednica sieci

a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

b
48,3/110
60,3/125
76,1/140
88,9/160
114,3/200
139,7/225
168,3/250

z³/m3/h

Poz. 662
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3. Stawki op³at za us³ugi dodatkowe.

Lp.
a
1.
2.

Rodzaj us³ugi
b
Za dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciep
odbiorcy na dodatkowe zlecenie odbiorcy.
Za dodatkowe sprawdzenie prawid³owoci wskazañ uk³a
pomiarowo-rozliczeniowego.*

* Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku gdy sprawdzenie to wykonano
na ¿¹danie odbiorcy i nie stwierdzono b³êdu wskazañ wiêkszego od okrelonego przepisami dla danej klasy dok³adnoci
ani innych wad powoduj¹cych nieprawid³owe dzia³anie tego uk³adu.
E. ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OP£AT
1. Op³ata za zamówion¹ moc ciepln¹  oblicza siê jako iloczyn mocy cieplnej, zamówionej przez odbiorcê i ceny za
zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców. Op³ata jest pobierana w 12 ratach miesiêcznych.
2. Op³ata za dostarczone ciep³o  stanowi iloczyn dostarczonego ciep³a, ustalony na podstawie odczytów wskazañ
uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny ciep³a dla danej grupy odbiorców.
Op³ata pobierana jest w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono ciep³o.
3. Op³ata za nonik ciep³a  stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego
iloci ciep³a, dostarczanego do nape³nienia i uzupe³nienia jego ubytków w sieciach ciep³owniczych i instalacjach
odbiorczych oraz ceny nonika ciep³a dla danej sieci ciep³owniczej. Op³ata pobierana jest w ka¿dym miesi¹cu,
w którym dostarczono nonik ciep³a.
4. Op³ata za us³ugi przesy³owe  stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym i stawki
op³at za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców. Op³ata pobierana jest w 12 miesiêcznych ratach.
5. Op³ata abonamentowa  stanowi iloczyn liczby przy³¹czy, doprowadzaj¹cych ciep³o do wêz³ów cieplnych w obiektach
odbiorcy i stawki op³aty abonamentowej. Op³ata abonamentowa pobierana jest w ka¿dym miesi¹cu, w którym
wystawiona jest faktura.
Je¿eli umowa o przy³¹czeniach nie stanowi inaczej, op³ata za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej oblicza siê wed³ug
nastêpuj¹cych zasad:


op³ata za przy³¹czenie do sieci pobierana jest przed rozpoczêciem dostarczania ciep³a i stanowi sumê op³at za
przy³¹cze, za wykonanie przejæ przy³¹cza przez ciany i za rozbudowê sieci ciep³owniczej, których wysokoæ
oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
a) op³ata za przy³¹cze stanowi iloczyn d³ugoci przy³¹cza i stawki op³aty za to przy³¹cze,
b) op³ata za wykonanie przejæ przy³¹czy przez ciany  stanowi iloczyn iloci wykonanych okrelonego
rodzaju przejæ przez ciany i stawek op³at za te przejcia,
c) op³ata za rozbudowê sieci ciep³owniczej jest zale¿na od udzia³u odbiorcy w obci¹¿eniu odcinków sieci,
którym nonik ciep³a jest dostarczany do przy³¹cza wykonanego dla tego odbiorcy, oraz stanowi iloczyn
obliczeniowego natê¿enia przep³ywu nonika ciep³a dla przy³¹cza i stawki op³aty za rozbudowê
poszczególnych odcinków sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cych ciep³o do przy³¹cza.
F. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT

1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Zawarte w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at zosta³y ustalone dla standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
okrelonych w rozdziale 7 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego i zostan¹ okrelone w zawartych z odbiorcami umowach
na dostawê ciep³a.
2. Zasady prowadzenia rozliczeñ z odbiorcami.
W przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a, wysokoæ op³at ustala siê wed³ug
zasad okrelonych w § 32 rozporz¹dzenia taryfowego.
W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, wysokoæ
op³at ustala siê wed³ug zasad okrelonych w § 33 rozporz¹dzenia taryfowego.
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Jeli umowa sprzeda¿y ciep³a nie stanowi inaczej, odbiorcy przys³uguje bonifikata i upust ustalony na podstawie
§ 34 i § 35 rozporz¹dzenia taryfowego.
W przypadku nielegalnego pobierania ciep³a przez odbiorcê lub bez zawarcia umowy sprzeda¿y ciep³a, wysokoæ
op³at ustala siê wed³ug zasad okrelonych w § 36 i § 37 rozporz¹dzenia taryfowego.
G. ZASADY WPROWADZANIA NOWYCH CEN I STAWEK OP£AT
1. Ceny i stawki op³at bêd¹ dostosowywane do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych zgodnie z zasadami § 17
ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia taryfowego, nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy.
2. Sprzedawca okrela wspó³czynnik korekcyjny X na poziomie 0,0 %.
3. O zmianie cen i stawek op³at, sprzedawca powiadomi odbiorcê pismem na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem
nowych cen i stawek op³at.

Poz. 663
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 19 padziernika 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Zak³ad Techniki i In¿ynierii Komunalnej
Energotech2 Spó³ka z o.o. w winoujciu.
Informuje siê, i¿ w dniu 19 padziernika 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹
przez Zak³ad Techniki i In¿ynierii Komunalnej Energotech2 Spó³ka z o.o. w winoujciu o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/453C/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)
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 l, 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 9 sierpnia 1999 r. Zak³adu Techniki i In¿ynierii Komunalnej Energotech  2 Spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w winoujciu posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 810543305 zwanej
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 24 lutego 1999 r. na: obrót ciep³em nr OCC/228/453/U/OSZ/99/CK oraz na wytwarzanie
ciep³a nr WC/755/453/U/OSZ/99/CK, w dniu 9 sierpnia 1999 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo energetyczne.
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W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
energetyczne opracowa³o 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 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).
Na podstawie § 17 ust. 5 powo³anego wy¿ej rozporz¹dzenia zatwierdzono okrelony przez Przedsiêbiorstwo energetyczne
wspó³czynnik X w wysokoci 0 %, adekwatnej do realizowanych przez nie inwestycji i innych dzia³añ w zakresie
dotycz¹cym modernizacji, rozwoju i ochrony rodowiska i wynikaj¹cej st¹d mo¿liwoci poprawy 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 OSZ820/453C/15/99
z dnia 19 padziernika 1999 r.
TARYFA DLA CIEP£A
Zak³ad Techniki i In¿ynierii Komunalnej
Energotech2" Spó³ka z o.o. w winoujciu
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zosta³a ustalona z uwzglêdnieniem przepisów zawartych w:
 ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, Nr 158, poz. 1042; z 1998 r.
Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126),
 rozporz¹dzeniu 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 i z 1999 r. Nr 30, poz. 291) nazywane dalej Rozporz¹dzeniem,
 rozporz¹dzeniu 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).
2. Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu
wiadczonych us³ug oraz sposobu rozliczeñ z tytu³u dostawy ciep³a.
3. Ceny i stawki op³at podane w Taryfie s¹ wartociami netto. Podatek VAT zostanie naliczony w wysokoci wynikaj¹cej
z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
II. OBJANIENIA POJÊÆ I SKRÓTÓW U¯YWANYCH W TARYFIE
1. Definicje i skróty u¿ywane w taryfie:
 Przedsiêbiorstwo energetyczne  podmiot gospodarczy prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie
wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy³ania oraz dystrybucji paliw lub energii lub obrotu nimi 
Zak³ad Techniki i In¿ynierii Komunalnej Energotech2 Sp. z o.o. w winoujciu, ul. Jana z Kolna 2,
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Sprzedawca  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y
ciep³a, zawartej z tym odbiorc¹,
Odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a, dostarczanego do
sieci ciep³owniczej albo zainstalowane w obiekcie urz¹dzenia lub instalacje do wytwarzania ciep³a, które zasilaj¹
instalacje odbiorcze w tym obiekcie,
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,
Grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny, z którym s¹ po³¹czone instalacje odbiorcze obs³uguj¹ce wiêcej ni¿
jeden budynek,
Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania 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 i parametrom nonika ciep³a, okrelonym w tabeli regulacyjnej dla
warunków obliczeniowych,
Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów,
Wspó³czynnik korekcyjny X  wspó³czynnik korekcyjny, uwzglêdniaj¹cy projektowan¹ poprawê
efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego w okresie 12 miesiêcy [%].












III. ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
Zak³ad Techniki i In¿ynierii Komunalnej Energotech2 Spó³ka z o.o. w winoujciu, ul. Jana z Kolna 2 prowadzi
dzia³alnoæ w zakresie:


wytwarzania ciep³a na podstawie koncesji Nr WCC/755/453/U/OSZ/99/CK z 24 lutego 1999 r.,



obrotu ciep³em na podstawie koncesji Nr OCC/228/453/U/OSZ/99/CK z 24 lutego 1999 r. wydanej przez Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki.
IV. PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY

W zwi¹zku z zapisami § 9, § 54 i § 55 Rozporz¹dzenia, dokonano podzia³u odbiorców na poszczególne grupy:
A  odbiorcy zasilani ze róde³ opalanych gazem ziemnym,
B  odbiorcy zasilani ze róde³ opalanych olejem opa³owym lekkim,
C  odbiorcy zasilani ze róde³ opalanych paliwem sta³ym (koks),
D  odbiorcy zasilani z miejskiej sieci ciep³owniczej.

Lp.

Symbol grupy
odbiorców

1.
„A”
A1
A2
2.
„B”
B1
B2
B3

Charakterystyka gru
Odbiorcy zasilani ze róde³ opalanych pal
Parametry nonika 95/700C
- ród³a zlokalizowane w rejonie Wolin
- ród³a zlokalizowane w rejonie win
Odbiorcy zasilani ze róde³ opalanych pal
Parametry nonika 95/700C
- ród³a zlokalizowane w rejonie: Kam
- ród³a zlokalizowane w rejonie: Now
- ród³a zlokalizowane w rejonie: win
Dziwnów, Wolin
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3.

„C”

odbiorcy zasilani ze róde³ opalanych pali
parametry nonika 95/700C

4.

„D”

odbiorcy zasilani z miejskiej sieci ciep³ow

Poz. 663

Wszyscy odbiorcy pobieraj¹ ciep³o w postaci gor¹cej wody bezporednio ze róde³ ciep³a lub sieci cieplnej.
Pobierane ciep³o wykorzystywane jest dla celów centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u¿ytkowej.
V. RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ CEN I STAWEK OP£AT
W zwi¹zku z podzia³em odbiorców jak w pkt IV ustalono ceny i stawki op³at dla poszczególnych grup odbiorców.
1. Ceny ciep³a dla odbiorców grupy A:
a) odbiorcy grupy A1
 cena za zamówion¹ moc
 cena ciep³a
 cena nonika ciep³a
b)

odbiorcy grupy A2
 cena za zamówion¹ moc
 cena ciep³a
 cena nonika ciep³a

2. Ceny ciep³a dla odbiorców grupy B
a) odbiorcy grupy B1
 cena za zamówion¹ moc
 cena ciep³a
 cena nonika ciep³a

 5943,00 z³/MW/miesi¹c,
 18,73 z³/GJ,
 6,69 z³/m3.

 6245,00 z³/MW/miesi¹c,
 25,13 z³/GJ,
 8,77 z³/m3.

 5080,00 z³/MW/miesi¹c,
 29,00 z³/GJ,
 8,56 z³/m3.

b)

odbiorcy grupy B2
 cena za zamówion¹ moc
 cena ciep³a
 cena nonika ciep³a

 8595,00 z³/MW/miesi¹c,
 28,62 z³/GJ,
 8,49 z³/m3.

c)

odbiorcy grupy B3
 cena za zamówion¹ moc
 cena ciep³a
 cena nonika ciep³a

 8594,50 z³/MW/miesi¹c,
 28,62 z³/GJ,
 8,39 z³/m3.

3. Cena dla odbiorców grupy C
 cena za zamówion¹ moc
 cena ciep³a
 cena nonika ciep³a

 8800,00 z³/MW/miesi¹c,
 35,00 z³/GJ,
 9,75 z³/m3.

4. Cena i stawki op³at dla odbiorców grupy D
Odbiorcy tej grupy zasilani s¹ z miejskiej sieci ciep³owniczej a wêze³ cieplny jest w³asnoci¹ sprzedawcy:
 cena za zamówion¹ moc

wg cen PEC,
 cena ciep³a

wg cen PEC,
 cena nonika ciep³a

wg cen PEC,
 stawka op³aty za us³ugi przesy³owe

wg cen PEC,
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stawka op³aty abonamentowej

Lp.
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12,23 z³/przy³¹cze.

GRUPA

Rodzaje cen ciep³a
i stawek op³at
A1

A2

B1

1.

Cena za zamówion¹ moc
[ z³/MW/miesi¹c ]

2.

Cena ciep³a
[ z³/GJ ]

18,73

25,13

29,00

3.

Cena nonika ciep³a
[ z³/m3 ]

6,69

8,77

8,56

4.

Stawka op³aty przesy³owej
[z³/MW/miesi¹c]

-

-

-

5.

Stawka op³aty abonamentowej
[z³/przy³¹cze]

-

-

-

5943,00 6245,00 5080,00

VI. ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OP£AT
Ceny i stawki op³at o których mowa w pkt V zosta³y ustalone zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 i 2 oraz § 14 Rozporz¹dzenia.
VII. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT, STANDARDY JAKOCIOWE OBS£UGI
ODBIORCÓW, BONIFIKATY, UPUSTY
Zgodnie z § 18 Rozporz¹dzenia ustalone w taryfie ceny i stawki op³at stanowi¹ podstawê do obliczania op³at okrelonych
w umowach sprzeda¿y z odbiorc¹.
1. Wysokoæ op³at okrelonych w umowie sprzeda¿y ciep³a oblicza siê zgodnie z zapisami § 20 ust. 1 pkt 14
Rozporz¹dzenia, wed³ug poni¿szych zasad:
 Op³ata za zamówion¹ moc ciepln¹  iloczyn mocy cieplnej (MW) zamówionej przez odbiorcê i ceny za zamówion¹
moc ciepln¹ dla danej grupy odbiorców. Op³ata ta jest pobierana przez 12 miesiêcy.
 Op³ata za dostarczone ciep³o  iloczyn iloci dostarczonego ciep³a (GJ), ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny ciep³a dla danej grupy odbiorców. Op³ata ta pobierana jest
w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczone jest ciep³o.
 Op³ata za nonik ciep³a  iloczyn ustalonej na podstawie wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego iloci
nonika ciep³a, dostarczonego do nape³niania i uzupe³nienia jego ubytków w sieciach ciep³owniczych
i instalacjach odbiorczych, oraz ceny nonika ciep³a dla danej sieci ciep³owniczej; op³ata ta jest pobierana
w ka¿dym miesi¹cu, w którym dostarczono nonik ciep³a.
 Op³ata za us³ugi przesy³owe  iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcê w roku obrotowym i stawki
op³aty za us³ugi przesy³owe dla danej grupy odbiorców. Op³ata ta jest pobierana przez 12 miesiêcy.
 Op³ata abonamentowa  iloczyn liczby przy³¹czy, doprowadzaj¹cych ciep³o do wêz³ów cieplnych w obiektach
odbiorcy, i stawki op³aty abonamentowej; op³ata ta jest pobierana w ka¿dym miesi¹cu, w którym jest wystawiana
faktura.
2. O ile umowa sprzeda¿y ciep³a z odbiorc¹ nie stanowi inaczej, standardy jakociowe obs³ugi odbiorców musz¹
odpowiadaæ warunkom okrelonym w rozdziale 7 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).
3. W przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda¿y ciep³a oraz niedotrzymania przez sprzedawcê
standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, wysokoæ op³at ustala siê zgodnie z § 32 Rozporz¹dzenia.

2079

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 663 - 664

4. Odbiorcy przys³uguje bonifikata w przypadku niedotrzymania przez sprzedawcê terminów rozpoczêcia i zakoñczenia
dostarczania ciep³a, zgodnie z § 34 Rozporz¹dzenia.
5. W przypadku ograniczenia w dostawie ciep³a przez sprzedawcê, je¿eli umowa nie stanowi inaczej, odbiorcy
przys³uguje upust obliczany zgodnie z zasadami § 35 Rozporz¹dzenia.
6. W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, wysokoæ
op³at ustala siê wed³ug zasad okrelonych w § 33 Rozporz¹dzenia.
7. Sposób postêpowania w przypadku nielegalnego pobierania ciep³a przez odbiorcê lub bez zawarcia umowy ze
sprzedawc¹, okrela § 36 i § 37 Rozporz¹dzenia.
VIII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OP£AT
1. Ceny i stawki op³at dostosowuje siê do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych zgodnie z zapisami § 17
Rozporz¹dzenia.
2. Wspó³czynnik korekcyjny X ustalony zosta³ w wysokoci 0 %.
3. Zmiany cen i stawek op³at podaje siê do wiadomoci odbiorcy ciep³a co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem
przez pisemne zawiadomienie zawieraj¹ce nowe ceny i stawki op³at.
Poz. 664
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki o decyzji Prezesa URE
z dnia 20 padziernika 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Dar³owie.
Informuje siê, i¿ w dniu 20 padziernika 1999 r. zosta³a wydana decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a ustalon¹
przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dar³owie o nastêpuj¹cej treci:
DECYZJA
Nr OSZ820/502A/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
z dnia 16 sierpnia 1999 r. Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Dar³owie posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 330300650 zwanego 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. 2  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),
w wysokoci 0%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania bazowych cen i bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia
31 padziernika 2000 r.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa z dnia
16 sierpnia 1999 r. posiadaj¹cego koncesje wydane w dniu 23 wrzenia 1999 r. o numerach WCC/80/502/U/2/98/PM  na
wytwarzanie ciep³a i PCC/86/502/U/2/98/PM  na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a ze zmian¹ PCC/86/502/U/3/99 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
opracowa³o 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 zgodnie z § 54 ust. 4 oraz z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 45 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne
wzrost cen i stawek op³at wynosi 17 %.
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 OSZ820/502A/11/99
z dnia 20 padziernika 1999 r.
TARYFA DLA CIEP£A
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o.
ul. M. C. Sk³odowskiej 47 A
76-150 Dar³owo
tel/fax. /094/3146742
CZÊÆ I.
Informacje ogólne.
1. Wstêp.
1.1. Niniejsza taryfa jest zbiorem bazowych cen i stawek op³at zwi¹zanych z zaopatrzeniem w ciep³o oraz warunków
ich stosowania, opracowanym przez MPEC Spó³ka z o.o. w Dar³owie.
2. 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 oraz z 1998 r.
Nr 94, poz. 594 i Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126),
 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czania
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,
 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 i. Nr 30, poz. 291 z 1999 r)  zwanego dalej, rozporz¹dzeniem taryfowym.
3. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
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Dostawca  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie umowy sprzeda¿y
ciep³a zawartej z tym odbiorc¹ tj. Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Dar³owie,
Odbiorca  ka¿dego kto pobiera energiê ciepln¹ na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym.
ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a dostarczanego do
sieci.
Sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego.
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.
Grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny, z którym s¹ po³¹czone instalacje odbiorcze obs³uguj¹ce wiêcej ni¿
jeden budynek.
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.
Obiekt  budowlê lub budynek z instalacjami odbiorczymi.
Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczone do stosowania urz¹dzenie 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 dostarczonego 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, okrelone w tabeli regulacyjnej dla
warunków obliczeniowych.
Sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne
powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów.
CZÊÆ II.
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o.

Dostawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o, która obejmuje:
1) wytwarzanie ciep³a w kot³owni rejonowej KR1,
2) wytwarzanie ciep³a w kot³owni osiedlowej K101
3) wytwarzanie ciep³a w kot³owniach lokalnych K106, K108, K109, K110,
4) przesy³anie i dystrybucjê ciep³a w postaci gor¹cej wody za porednictwem po³¹czonej sieci ciep³owniczej,
5) eksploatacjê grupowych wêz³ów cieplnych,
6) dodatkowe us³ugi lub czynnoci zwi¹zane z zaopatrzeniem w ciep³o, wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy,
7) budowa przy³¹czy do sieci ciep³owniczych, wykonywanie przejæ przy³¹czy przez ciany obiektu, rozbudowa sieci
ciep³owniczych, budowa przy³¹czy do instalacji odbiorczych za wêz³ami grupowymi.
CZÊÆ III.
Podzia³ odbiorców na grupy.
1. Charakterystyka cieplna odbiorców.
Potrzeby cieplne odbiorców obejmuj¹ zu¿ycie ciep³a na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewanie wody
wodoci¹gowej (dla cwu). Potrzeby te s¹ pokrywane ze wspólnej sieci ciep³owniczej o parametrach 130/80 C
i 95/70 C oraz kot³owni lokalnych wbudowanych w budynki zasilane w ciep³o. Nonikiem jest gor¹ca woda, której
temperatura zale¿na jest od warunków atmosferycznych.
2. Charakterystyka róde³ ciep³a.
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Dostawca eksploatuje obecnie szeæ róde³ ciep³a, tj.

L.p.

Nazwa

1.

Kot³ownia rejonowa KR-1

ul. C

2.

Kot³ownia osiedlowa K-101

ul. ¯

3.

Kot³ownia lokalna K-106

ul. P

4.

Kot³ownia lokalna K-108

ul. Z

5.

Kot³ownia lokalna k-109

ul. Z

6.

Kot³ownia lokalna K-110

ul. W

3. Charakterystyka sieci cieplnych.
Sieci cieplne nale¿¹ce do dostawcy i przez niego eksploatowane, ze wzglêdu na parametry nonika ciep³a mo¿na
podzieliæ na:
 wysokoparametrowe (130/80 C), o ³¹cznej d³ugoci 2.237,5 m,
 niskoparametrowe (95/70 C, cwu+cyrkul.), o ³¹cznej d³ugoci 1.556 m.
4. Podzia³ odbiorców na grupy.
Grupa A
Grupa B
Grupa C

Grupa D

 odbiorcy zasilani z kot³owni rejonowej KR1 poprzez grupowe wêz³y cieplne, sieci wysoko
i niskoparametrowe bêd¹ce w³asnoci¹ dostawcy ciep³a i eksploatowane przez dostawcê; miejscem
dostarczania ciep³a s¹ rozdzielacze instalacji wewnêtrznej.
 odbiorcy zasilani z kot³owni osiedlowej K101 poprzez sieci cieplne niskoparametrowe bêd¹ce
w³asnoci¹ dostawcy ciep³a i eksploatowane przez dostawcê; miejscem dostarczania ciep³a
s¹ rozdzielacze instalacji wewnêtrznej.
 odbiorcy zasilani z kot³owni lokalnych (wêglowo-koksowych)
 K106,
 K108,
 K109.
 odbiorcy zasilani z lokalnej kot³owni gazowej
 K110.
CZÊÆ IV.
Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at.

I. Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at w opomiarowanym systemie rozliczeñ.
Do cen i stawek op³at przedstawionych w wartociach netto, bêdzie doliczany podatek VAT zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
1.1. Cena za zamówion¹ moc ciepln¹  wyra¿ona w z³otych za MW zamówionej przez odbiorcê mocy cieplnej.

L.p.

Grupa

Op³ata roczna w z³/MW
netto

1.

A, B

43 277,11

2.

C

49 338,45

3.

D

49 227,75
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1.2. Cena ciep³a  wyra¿ona w z³otych za GJ dostarczonego do odbiorcy ciep³a.
L.p.
Grupa
Cen
nett

1.

A, B

21,9

2.

C

26,4

3.

D

21,7

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

L.p.

Grupa

Cen
nett

1.

A, B

17,8

2.

C

16,9

3.

D

18,8

1.4. Stawki op³at za us³ugi przesy³owe  wyra¿one w z³otych za MW zamówionej mocy cieplnej.

L.p.

Grupa

Op³ata roczna w z³/MW
netto

1.

A

79 429,06

2.

B

25 508,90

3.

C, D

-

1.5. Stawka op³aty abonamentowej  wyra¿ona w z³otych za przy³¹cze.
Odbiorcy ciep³a objêci opomiarowanym systemem rozliczeñ zaliczani do grup odbiorców A i B objêci s¹
jednolit¹ stawk¹ w wysokoci:
netto
91,04 z³. za przy³¹cze rocznie,
netto
7,59 z³. za przy³¹cze miesiêcznie.
II.

Sposoby ustalania op³at za przy³¹czenie do sieci.
1. Podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za:
 budowê przy³¹czy,
 wykonanie przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu, rozbudowê sieci ciep³owniczej s¹ kosztorysowe
normy nak³adów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników produkcji dla
potrzeb sporz¹dzenia kosztorysu inwestorskiego, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119,. poz. 773
i z 1999 r. Nr 45, poz. 437), 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 przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej
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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.
3. Jednostkowy koszt budowy przy³¹czy, wykonania przejcia przy³¹cza przez cianê obiektu oraz rozbudowy
sieci ciep³owniczej okrela siê na podstawie nak³adów inwestycyjnych, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 przy
zastosowaniu § 12 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego oraz § 14 rozporz¹dzenia taryfowego.
4. Zgodnie z § 14 rozporz¹dzenia taryfowego bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ustala siê na podstawie
jednostkowych kosztów, o których mowa w pkt 3.
III. Rodzaje oraz wysokoæ op³at za dodatkowe us³ugi lub czynnoci wykonane na dodatkowe zlecenie.
1. Za wznowienie i przerwanie dostaw ciep³a
33,54 z³/przy³¹cze.
2. Pogotowie techniczne
33,54 z³/godz.
IV.

Zasady ustalania cen i stawek op³at.
Na podstawie ewidencji kosztów prowadzonej zgodnie z dokumentacj¹ ksiêgow¹, opisuj¹c¹ stosowane przez
dostawcê zasady rachunkowoci (okrelone przepisami o rachunkowoci) ustalone zosta³y koszty sta³e i zmienne
poniesione w okresie ostatnich 12 miesiêcy tj. od 1 maja 1998 do 30 kwietnia 1999 r. w zakresie kosztów wytwarzania,
przesy³ania nonika ciep³a, a tak¿e op³aty abonamentowej.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y ustalone zgodnie z zasadami okrelonymi w § 10 ust. 1 pkt 1 ust. 2 oraz § 13
ust. 1 pkt 1 ust. a, b i c oraz w § 15 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia taryfowego.

V.

Standardy jakociowe.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê przy uwzglêdnieniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które nie mog¹ byæ mniej korzystne ni¿ okrelone w rozdz. 7 rozporz¹dzenia taryfowego.

VI. Sposób postêpowania w przypadku nie dotrzymania przez strony warunków umowy.
W przypadku:
1) nie dotrzymania przez dostawcê standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymywania warunków
umowy przez odbiorcê rozliczanego w systemie opomiarowanym,
2) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
3) niedotrzymania przez dostawcê warunków umowy w zakresie terminów rozpoczêcia i zakoñczenia dostarczania
ciep³a w celu ogrzewania i planowych przerw w dostarczaniu ciep³a,
4) udzielania bonifikat i upustów,
5) nielegalnego poboru ciep³a przez odbiorcê, lub bez zawarcia umowy sprzeda¿y,
stosuje siê przepisy § § 3237 rozporz¹dzenia taryfowego.
VII. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at.
1. Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporz¹dzenia taryfowego dostawca nie czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy dostosowuje
stawki op³at i ceny do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych.
2. Zmiana cen i stawek op³at, stanowi¹cych podstawê do obliczania wysokoci op³at niezale¿nych od iloci
dostarczonego ciep³a jest dokonywana zgodnie z przepisami § 17 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego.
3. Zmiana cen i stawek op³at stanowi¹cych podstawê do obliczania wysokoci op³at zale¿nych od iloci
dostarczonego ciep³a, jest dokonywana zgodnie z przepisami § 17 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego.
4. Przedsiêbiorstwo okreli³o wspó³czynnik X w wysokoci 0%.
5. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at.
O zmianie cen i stawek op³at dostawca powiadomi odbiorców w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed
ich wprowadzeniem.

2085

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 665

Poz. 665
ZARZ¥DZENIE NR 245/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 27 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 XII/80/99 Rady Gminy w Bielicach z dnia 15 padziernika 1999 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem
Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Bielicach w okrêgu wyborczym nr 4, w którym wybiera siê
jednego radnego.
2. Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 9 stycznia 2000 r.
§ 2.
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
W³adys³aw Lisewski
Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 245/99
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 27 padziernika 1999 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci
do 15 listopada 1999 r.
–
do 20 listopada 1999 r.

–

do 25 listopada 1999 r.

–

do 10 grudnia 1999 r.
– do godz. 24.00
do 12 grudnia 1999 r.
do 19 grudnia 1999 r.

–

do 25 grudnia 1999 r.

–
–
–

–

Tr
podanie do publicznej wiad
zarz¹dzenia wojewody
podanie do publicznej wiadom
i liczbie radnych wybierany
wyznaczonej siedzibie gminnej
powo³anie przez wojewódzkie
komisji wyborczej
zg³aszanie gminnej komisji wy
nadanie numerów zarejestrowan
powo³anie przez zarz¹d gminy o
podanie do publicznej wiad
informacji o numerach i gr
o wyznaczonych siedzibach obw
rozplakatowanie obwieszczen
o zarejestrowanych listach ka
numery list, dane o kandydata
wraz z ewentualnymi oznaczeni
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do 26 grudnia 1999 r.
8 stycznia 2000 r.

–
–

9 stycznia 2000 r.
godz. 6.00 - 20.00

–

Poz. 665

sporz¹dzenie spisu wyborców
przekazanie przewodnicz¹cym
spisu wyborców
g³osowanie

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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