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3135
DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OPO-4210-32(6)/2007/413/VII/MJ
z dnia 30 sierpnia 2007 roku
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i 3 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997
r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
i Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790
i Nr 130, poz. 905) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660,

z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku
z 26 lipca 2007 r. L.dz. PN-291/2007 uzupe³nionego pismami:
z 3 sierpnia 2007 r. L.dz. PN-300/2007 oraz z 20 sierpnia
2007 r. L. dz. PN-313/2007 Zak³adu Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. z siedzib¹ w Krotoszynie, posiadaj¹cego numer
identyfikacji podatkowej (NIP): 621-14-88-036 zwanego
w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem postanawiam
zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo,
stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji na okres do 30
wrzenia 2008 r.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego koncesje:

Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy 
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y m.in. ustalanie okresu obowi¹zywania taryfy.

- na wytwarzanie ciep³a z 21 wrzenia 1998 r. nr WCC/71/
413/U/3/98/JB ze zmianami: z 17 padziernika 2001 r. nr
WCC/71A/413/W/3/2001/BK, z 15 wrzenia 2004 r. nr WCC/
71B/413/W/OPO/2004/AJ oraz z 23 maja 2007 r. nr WCC/
71-ZTO/413/W/OPO/2007/MP,

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi
w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 9 padziernika 2006 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia w ciep³o (Dz.U.
z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej czêci
rozporz¹dzeniem taryfowym.

- na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z 21 wrzenia 1998 r.
nr PCC/78/413/U/3/98/JB ze zmianami: z 26 kwietnia 1999
r. nr PCC/78A/413/U/3/99, z 13 sierpnia 1999r. nr PCC/78/
S/413/U/99, z 15 wrzenia 2004 r. nr PCC/78B/413/W/OPO/
2004/AJ oraz z 23 maja 2007 r. nr PCC/78-ZTO/413/W/OPO/
2007/MP, 26 lipca 2007 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a,
ustalonej przez Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania,
przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustala taryfê dla
ciep³a oraz proponuje okres jej obowi¹zywania. Przed³o¿ona
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o
których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego
roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej skalkulowane zosta³y zgodnie z § 7 ust. 8 rozporz¹dzenia taryfowego.
Okres obowi¹zywania taryfy zosta³ ustalony zgodnie
z wnioskiem Przedsiêbiorstwa.
W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  S¹du Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3
ustawy z 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postêpowania
cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji  w ca³oci lub czêci
(art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie
nale¿y przes³aæ na adres Zachodniego Oddzia³u
Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki, 61-569
Poznañ, ul. Wierzbiêcice 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa
zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne,
taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak
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TARYFA DLA CIEP£A
Czêæ I
Objanienia pojêæ i skrótów
1. ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr
158, poz.1123 i Nr 170, poz.1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz.
124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905);
2. rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z 9 padziernika 2006 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ
z tytu³u zaopatrzenia w ciep³o (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz.
1423);
3. rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegó³owych warunków funkcjonowania systemów
ciep³owniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
4. sprzedawca - Zak³ad Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
z siedzib¹ w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn, ul. Ko³³¹taja 5;
5. odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym;
6. ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje
s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a;
7. lokalne ród³o ciep³a - zlokalizowane w obiekcie ród³o
ciep³a, bezporednio zasilaj¹ce instalacje odbiorcze
wy³¹cznie w tym obiekcie;

b) utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w
punktach czerpalnych,
c) prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub instalacji.
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Sprzedawca prowadzi dzia³alnoci gospodarcz¹, zwi¹zan¹
z zaopatrzeniem w ciep³o, na podstawie koncesji
udzielonych przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w zakresie:
- wytwarzania ciep³a nr WCC/71/413/U/3/98/JB z 21 wrzenia 1998r. ze zmianami: nr WCC/71A/413/W/3/2001/BK
z 17 padziernika 2001r., nr WCC/71B/413/W/OPO/2004/AJ
z 15 wrzenia 2004 r. i nr WCC/71-ZTO/413/W/OPO/2007/
MP z 23 maja 2007 r.,
- przesy³ania i dystrybucji ciep³a PCC/78/413/U/3/98/JB
z 21 wrzenia 1998r., ze zmianami: nr PCC/78A/413/U/3/99
z 26 kwietnia 1999r., nr PCC/78/S/413/U/99 z 13 sierpnia
1999r., nr PCC/78B/413/W/OPO/2004/AJ z 15 wrzenia 2004r.
i nr PCC/78-ZTO/413/W/OPO/2007/MP z 23 maja 2007 r.
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy

8. sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do wêz³ów cieplnych;

Zgodnie z §10 rozporz¹dzenia taryfowego ustalono nastêpuj¹ce grupy odbiorców:

9. wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje
s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a
dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a
dostarczanego do instalacji odbiorczych;

S.1 odbiorcy, do których ciep³o dostarczane jest ze ród³a
ciep³a sprzedawcy przy ul. 1-go Stycznia wodn¹ sieci¹
ciep³ownicz¹ do grupowych wêz³ów cieplnych sprzedawcy,

10. grupowy wêze³ cieplny - wêze³ cieplny obs³uguj¹cy wiêcej
ni¿ jeden obiekt;

S.2 odbiorcy, do których ciep³o dostarczane jest ze ród³a
ciep³a sprzedawcy przy ul. 1-go Stycznia wodn¹ sieci¹
ciep³ownicz¹ do indywidualnych wêz³ów cieplnych sprzedawcy,

11. uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrêbnymi przepisami, zespó³ urz¹dzeñ,
s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a,
których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a;
12. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê lub
podmiot ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej najwiêksza moc cieplna, jaka w danym obiekcie
wyst¹pi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie
z okrelonymi w odrêbnych przepisach warunkami
obliczeniowymi oraz wymaganiami technologicznymi dla
tego obiektu jest niezbêdna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciep³a w celu utrzymania normatywnej
temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

S.3 odbiorcy, do których ciep³o dostarczane jest ze ród³a
ciep³a sprzedawcy przy ul. 1-go Stycznia wodn¹ sieci¹
ciep³ownicz¹ sprzedawcy do wêz³ów cieplnych odbiorców,
KW odbiorcy do których ciep³o dostarczane jest ze róde³
ciep³a sprzedawcy opalanych paliwem sta³ym w których
zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, zasilaj¹cym zewnêtrzne instalacje odbiorcze,
KWL odbiorcy ciep³a wytwarzanego w lokalnych ród³ach
ciep³a sprzedawcy, opalanych paliwem sta³ym,
KGL odbiorcy ciep³a wytwarzanego w lokalnych ród³ach
ciep³a sprzedawcy, opalanych gazem ziemnym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 140

Poz. 3135

— 15369 —

Czêæ IV

1.1. Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at
1. Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at dla grup odbiorców: S.1, S.2, S.3
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2.1. Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹

2. Rodzaje oraz wysokoæ stawek op³at dla grup odbiorców:
KW, KWL, KGL
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2.2. Stawka op³aty za ciep³o
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W podanych w czêci IV taryfy pkt 1 i 2 cenach
i stawkach op³at brutto uwzglêdniono podatek od towarów i
us³ug (VAT) w wysokoci 22%.






3. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
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Do stawek op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
zostanie doliczony podatek (VAT) zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
w tym zakresie przepisami.

-

niedotrzymania przez sprzedawcê standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez
odbiorcê warunków okrelonych w umowie sprzeda¿y
ciep³a lub umowie o wiadczenie us³ug przesy³ania i
dystrybucji ciep³a albo umowie kompleksowej,

-

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego,

-

udzielenia bonifikat przys³uguj¹cych odbiorcy,

-

nielegalnego poboru ciep³a,

Czêæ V
Zasady ustalania cen i stawek op³at
Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie zosta³y
ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz wed³ug zasad
okrelonych w §11, 12, 18 - 21 rozporz¹dzenia taryfowego.
Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej okrelona w niniejszej taryfie zosta³a ustalona zgodnie z §7 ust.8
i §24 rozporz¹dzenia taryfowego.

stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone
w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Czêæ VII

Czêæ VI
Warunki stosowania cen i stawek op³at

Zasady wprowadzenia zmiany
cen i stawek op³at

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które okrelone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

1. Taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. W przypadkach:

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciep³a
o rozpoczêciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni
przed wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.

