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UCHWAŁA NR XXXIX/278/2009
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 22 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy
92/106/WE z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L
187 z 20.07.1999) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca

poz. 844 z późn. zm.) uchwala się następujące stawki
i zwolnienia w podatku od środków transportowych:

1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Poz. 1

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/255/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada
2009r.

zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
- stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do
uchwały,

§ 2. 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujących na terenie
miasta i gminy:

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – wyprodukowane do 31 grudnia 1995 roku włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
1995 roku włącznie:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie
- 670,- zł,
b) powyżej 5,5
- 1.116,- zł,

tony

do

9

ton

włącznie

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.340,- zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia
1995 roku:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie
- 729,- zł,
b) powyżej 5,5
- 1.059,- zł,

tony

do

9

ton

włącznie

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.226,- zł,
3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały.
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
– wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995
roku włącznie:
a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 1.703,- zł,
b) powyżej 5,5
- 1.703,- zł,

tony

do

9

ton

włącznie

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1.459,- zł,
8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1995 roku,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.307,- zł,
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1.459,- zł,
9) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały,
10)

od autobusu wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 1995 roku włącznie, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.703,- zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.153,- zł,
11)

od autobusu wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 1995 roku, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.507,- zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.153,- zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie 1.703,- zł,
5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton –
wyprodukowanego po 31 grudnia 1995 roku:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.654,- zł,
b) powyżej 5,5
- 1.694,- zł,

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.459,- zł,

tony

do

9

ton

włącznie

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie
- 1.703,- zł,
6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

§ 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych, autobusy będące mieniem komunalnym
wykorzystywane do zbiorowego przewozu dzieci do
szkół.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a zwolnienia obowiązują od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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Poz. 1
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/278/2009
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 22 grudnia 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12

17

17
19
21
23
25

19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
2.431,2.431,2.431,2.131,Trzy osie
2.431,-

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

2.431,2.431,2.431,2.431,2.368,Cztery osie i więcej
2.431,2.431,2.445,2.702,2.766,-

2.131,2.431,2.431,2.431,2.131,2.431,2.431,2.431,2.445,2.480,2.431,2.445,2.7022.786,2.786,-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/278/2009
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 22 grudnia 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1.880,1.880,1.880,1.648,Trzy osie
2.058,2.573,-

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.880,1.880,2.153,2.153,2.153,2.786,-
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Poz. 1, 2
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/278/2009
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 22 grudnia 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa +
pojazd silnikowy(w tonach)
Nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
1.487,1.487,1.487,Dwie osie
1.487,1.487,1.487,1.648,Trzy osie
1.303,1.648,-

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.487,1.487,1.487,1.303,1.303,1.6631.917,1.487,1.880,-

1
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UCHWAŁA NR XXXIX/279/2009
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 22 grudnia 2009r.
w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 2 / tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami/, uchwala
się co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/257/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada
2009r.
2

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L
368 z 17.12.1992) 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca
1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

§ 2. 1. Za wyjątkiem zwolnień określonych
w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości
na terenie Miasta i Gminy nieruchomości stanowiące mienie komunalne wykorzystywane na cele:
1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 1
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8) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami;

Poz. 2, 3,4
15) jednostek pomocniczych gminy;
16) promocji gminy, - z wyjątkiem nieruchomości
lub ich części wynajętych innym podmiotom
gospodarczym i osobom fizycznym.

9) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

10) targowisk i hal targowych;
11) zieleni gminnej i zadrzewień;

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia 2009 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a zwolnienia obowiązują od
1 stycznia 2010 roku.

12) cmentarzy gminnych;
13) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;

Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński

14) polityki prorodzinnej;
2
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UCHWAŁA NR XLV/313/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/241/01 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 września 2001r.
w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 oraz ust. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z dnia 2001r. Nr 142, poz 1591 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 1. Traci moc uchwała Nr XXXVII/241/01 Rady
Miejskiej w Sławie z dnia 28 września 2001r.
w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z 2001r. Nr 105, poz. 757.

Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

3
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INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR WCC/1196A/14720/W/OSZ/2009/BO
z dnia 30 grudnia 2009r.

W dniu 30 grudnia 2009r. na wniosek Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności Koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie
ciepła.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 6 sierpnia 2009r. Nr WCC/1196/
14720/W/OSZ/2009/WK, udzielono Koncesjonariuszowi, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do
dnia 4 sierpnia 2025r., określając jednocześnie
w punkcie Nr 1 decyzji na stronach 2 i 3 „Przedmiot
i zakres działalności”.

Pismem z dnia 24 listopada 2009r., znak: E-GK/4385/
2009 (data wpływu do Urzędu 26 listopada 2009r.),
Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji
w związku z przyjęciem do eksploatacji dwóch nowych źródeł wytwarzania ciepła, a mianowicie źródła w miejscowości Ogardy 26, o mocy zainstalowanej 0,170MW pochodzącej z przetworzenia węgla
kamiennego w jednym kotle wodnym oraz źródła
w miejscowości Strzelce Krajeńskie przy ul. Chrobrego 20, o mocy zainstalowanej 0,024MW pochodzącej z przetworzenia gazu ziemnego w jednym
kotle wodnym.
W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformował, iż przyjęcie do eksploatacji powyższych źródeł nastąpiło na podstawie Umowy Użyczenia od

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 1
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Publicznej Szkoły Podstawowej w Ogardach (źródło
w miejscowości Ogardy 26, o mocy zainstalowanej
0,170MW) oraz w wyniku połączenia dwóch spółek –
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Strzelcach Krajeńskich oraz Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich w dniu
1 kwietnia 2009r. i powstania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich (źródło w miejscowości Strzelce
Krajeńskie przy ul. Chrobrego 20, o mocy zainstalowanej 0,024MW).

Poz. 4, 5

w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił
zmienić swoją decyzję z dnia 6 sierpnia 2009r.
Nr WCC/1196/14720/W/OSZ/2009/WK w sprawie
udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
4

===================================================================================

5
5

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4210-46(14)/2009/638/VII/BO
z dnia 29 grudnia 2009r.
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586
i Nr 165, poz. 1316) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r.
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r. Nr 229,
poz. 1539 oraz z 2009r. Nr 195, poz. 1501) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 października 2009r. Miejskich Zakładów Komunalnych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie nad
Odrą posiadającej:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000158228,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 598-00042-38,
zwanych w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła
na okres do 31 stycznia 2011 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje udzielone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego
dalej „Prezesem URE”) z dnia 1 października 1998r.
Nr PCC/165/638/U/3/98/JŻ (zmienioną decyzjami:
z dnia 24 czerwca 1999r. Nr PCC/165A/638/U/3/99
oraz z dnia 28 czerwca 2007r. Nr PCC/165ZTO/638/W/OSZ/2007/BS) na przesyłanie i dystrybucję ciepła i Nr OCC/50/638/U/3/98/JŻ zmienioną decyzją z dnia 28 czerwca 2007r. Nr OCC/50ZTO/638/W/OSZ/2007/BS na obrót ciepłem, w dniu
12 października 2009r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo
energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez
Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia
wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia
20 października 2009r., 13 listopada 2009r.
oraz 7, 14 i 18 grudnia 2009r.
Odpowiedzi
Przedsiębiorstwa
energetycznego
wpłynęły do Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki w dniach 9 i 23 listopada 2009r., oraz
10, 16 i 22 grudnia 2009r. Zgodnie z art. 47 ust. 1
ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwa
energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania,
przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem
ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
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W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5
ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423),
zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem
taryfowym”.

Poz. 5
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później
niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno – Zachodniego
Oddziału Terenowego URE
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych
kosztów została dokonana zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania
uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi
z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia
31 stycznia 2011r. zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, co umożliwi weryfikację
kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek
opłat po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.

Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-4210-46(14)/2009/627/VI/BO
z dnia 29 grudnia 2009r.
Taryfa dla ciepła
I. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Miejskie Zakłady Komunalne
Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, działające na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE
na:
-

przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 1 października 1998r. Nr PCC/165/638/U/3/98/JŻ
(zmienioną decyzjami z dnia: 24 czerwca
1999r. Nr PCC/165A/638/U/3/99 oraz z dnia
28 czerwca 2007r. Nr PCC/165-ZTO/638/
W/OSZ/2007/BS),

-

obrót ciepłem z dnia 1 października 1998r.
Nr OCC/50/638/U/3/98/JŻ (zmienioną decyzją
z dnia 28 czerwca 2007r. Nr OCC/50-ZTO/638/
W/OSZ/2007/BS).

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji – w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres PółnocnoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust.4 ustawy – Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89,
poz. 625 z późniejszymi zmianami),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2006r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.
3. Określone w taryfie stawki opłat stosuje się
dla poszczególnych grup taryfowych, odpowiednio
do zakresu świadczonych usług.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 1

–8–

II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera
energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
2) sprzedawca – Miejskie Zakłady Komunalne
Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we
własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
3) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
4) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
5) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
6) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
7) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
8) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
9) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub
źródło ciepła,
10) obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
11) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wska-

Poz. 5
zania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
12) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu,
13) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymywania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymywania normatywnej temperatury
ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
14) przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla
danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat
mocy cieplnej podczas przesyłania tą siecią
oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,
15) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
16) sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

Podział odbiorców
uwzględnia:

ciepła

na

- źródło ciepła,
- sieci ciepłownicze,
- miejsca dostarczania ciepła.

grupy

taryfowe
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Grupa odbiorców
B

C1

C2
C3

Poz. 5

Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej ø 150 zasilanej z Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły cieplne indywidualne obsługujące jeden obiekt
stanowią własność Sprzedawcy.
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej ø 250 zasilanej z Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły cieplne grupowe obsługujące więcej niż jeden
obiekt stanowią własność Sprzedawcy.
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej ø 250 zasilanej z Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły cieplne indywidualne obsługujące jeden obiekt
stanowią własność Sprzedawcy.
Odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej ø 250 zasilanej z Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Sieć stanowi własność Sprzedawcy, węzły cieplne stanowią własność odbiorcy

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT

1. Stawki opłat
1.1. Grupa taryfowa B

lp.

rodzaje stawek opłat

j.m.

1.

stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/mc

2.
*

stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

stawki opłat
brutto*

netto

zł/GJ

31 800,00

38 796,00

2 650,00

3 233,00

12,65

15,43

stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

1.2. Grupa taryfowa C1
lp.

rodzaje stawek opłat

1.

stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

2.

stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

*

j.m.

stawki opłat
brutto*

netto

zł/MW/rok

32 400,00

39 528,00

rata - zł/MW/mc

2 700,00

3 294,00

12,40

15,13

zł/GJ

stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

1.3. Grupa taryfowa C2
lp.

rodzaje stawek opłat

1.

stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

2.

stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

*

j.m.

stawki opłat
brutto*

netto

zł/MW/rok

30 600,00

37 332,00

rata - zł/MW/mc

2 550,00

3 111,00

12,45

15,19

zł/GJ

stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %
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1.4. Grupa taryfowa C3
lp.

rodzaje stawek opłat

1.

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

2.

stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

*

j.m.

stawki opłat
brutto*

netto

zł/MW/rok

25 200,00

30 744,00

rata zł/MW/m-c

2 100,00

2 562,00

12,30

15,01

zł/GJ

stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

sieci ciepłowniczej według następujących stawek:

Zgodnie z art. 7 pkt 8 ustawy Prawo energetyczne
przedsiębiorstwo pobiera opłaty za przyłączenie do

lp.

*

rodzaje stawek opłat

1.

Przyłącze 2

DN 25

2.

Przyłącze 2

DN 32

3.

Przyłącze 2

DN 40

4.

Przyłącze 2

DN 50

stawka opłaty w zł
136,40
144,90

zł/mb

152,00
173,00

podane stawki opłat są stawkami netto do których należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 7 pkt 11 ustawy Prawo energetyczne
przedsiębiorstwo w umowie o przyłączenie do sieci
ciepłowniczej może stosować stawki niższe niż ustalone na podstawie ww. zasad.
V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia
w ciepło z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych
opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcę
są określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VI. WARUNKI STOSOWANIA STAWEK OPŁAT
1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Zawarte w taryfie stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały
określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości
wskazań
układu
pomiaroworozliczeniowego,
5

j.m.

niedotrzymania przez strony
umowy sprzedaży ciepła,

warunków

udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN
I STAWEK OPŁAT
1. O zmianie stawek opłat sprzedawcy oraz
o zmianie cen wytwórcy ciepła tj. Arctic Paper Kostrzyn SA odbiorcy powiadomieni zostaną pisemnie
w terminie co najmniej 7 dni przed datą wprowadzenia nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później
niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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6
6

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4210-49(8)/2009/14720/I/AB
z dnia 30 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3,
poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509,
z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r.
Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009r. Nr 195, poz. 1501) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 października 2009r.
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Strzelcach Krajeńskich posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000326968,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 281-00620-28
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”:
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła
na okres do 31 stycznia 2011 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje z dnia
6 sierpnia 2009r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/
1196/14720/W/OSZ/2009/WK oraz na przesyłanie
i
dystrybucję
ciepła
Nr
PCC/1168/14720/W/
OSZ/2009/WK, w dniu 2 listopada 2009r. zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez
Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej
„Prezesem URE” do uzupełnienia wniosku, złożenia
wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia
5 listopada 2009r., 2 grudnia 2009r. i 22 grudnia
2009r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Od-

działu Terenowego URE w dniach: 27 listopada
2009r., 18 grudnia 2009r. oraz 28 grudnia 2009r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5
ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423),
zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem
taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie
z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych
kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy przez Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, którego następcą prawnym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Strzelcach Krajeńskich.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony, zgodnie z wnioskiem strony, do dnia 31 stycznia 2011r.,
co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek opłat za ciepło po
upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz
art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
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2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 479 49 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres PółnocnoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie
ul. Żubrów 3, 71 - 617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne
wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej
niż po upływie 14 dni i nie później niż do
45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-4210-49(8)/2009/14720/I/AB
z dnia 30 grudnia 2009r.
Taryfa dla ciepła

Poz. 6
z 2006r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej
części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92) .
3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera
energię cieplną na podstawie umowy ze sprzedawcą,
2) sprzedawca – Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. Strzelce Krajeńskie
ul. Gorzowska 15 - przedsiębiorstwo dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy
sprzedaży ciepła, zawartej z tym odbiorcą,
3)

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

4) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
5) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
6) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,

I. INFORMACJE OGÓLNE

7) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło
dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą
w Strzelcach Krajeńskich działające na podstawie
koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE:

8) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej w obiekcie,

na wytwarzanie ciepła WCC/1196/14720/
W/OSZ/2009/WK z dnia 06.08.2009r.
na przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/1168/
14720/W/OSZ/2009/WK z dnia 06.08.2009r.
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 j.t.
z późniejszymi zmianami),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2006r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.

9)

zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

10) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
11) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami
zespół urządzeń służących, do pomiaru ilości
i parametrów nośnika ciepła, których wskazania
stanowią podstawę do obliczenia należności
z tytułu dostarczania ciepła,
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12) grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrywaniem
w ciepło z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania,
13) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika albo ilość ciepła odebranego od tego nośnika w jednostce czasu,
14) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędne do zapewnienia :
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymana normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,

Lp.

Grupa
Taryfowa

1.

A1

2

A2

3.

B

4.

C

5.

D

6.

E

Poz. 6
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

15) przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplną ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne
dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci po uwzględnieniu strat
mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą
siecią oraz niejednoczesności występowania
szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,
16) sezon grzewczy – okres w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
II. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany
został wg następujących kryteriów :
-

źródeł ciepła,

-

sieci ciepłowniczych,

-

miejsca dostarczania ciepła.

Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy zasilani z kotłowni zlokalizowanych w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia 18 oraz z kotłowni szczytowych ul. Mickiewicza 6 i B. Chrobrego 8, poprzez
sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne zasilające jeden obiekt stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy zasilani z kotłowni zlokalizowanych w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia 18 oraz z kotłowni szczytowych ul. Mickiewicza 6 i B. Chrobrego 8, poprzez
sieć ciepłowniczą oraz grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze,
stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. Miejscem
dostarczania ciepła są rozdzielacze w budynkach.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni zlokalizowanych w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Popiełuszki 31, Południowej 3,
Al. Wolności 48, Al. Wolności 1, Brzozowej 3, Gorzowskiej 25, Saperów 4 opalanych
gazem ziemnym, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 36 opalanej olejem opałowym, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni zlokalizowanych w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 7 , Al. Wolności 18,
Al. Piastów , ul. PCK 24, w miejscowości Bobrówko – Ośrodek Zdrowia, w miejscowości Bobrówko Osiedle przy ul. Choszczańskiej , w miejscowości Gilów – Pałac 31,
w miejscowości Ogardy – Pałac 65, w miejscowości Tuczno przy ul. Słonecznej 1,
w miejscowości Bobrówko przy ul. Strzeleckiej 6 opalanych paliwem stałym, rozliczani wg stawek opłat o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w miejscowości Ogardy Osiedle, oraz
miejscowości Brzoza 9, opalanych biopaliwem , rozliczani wg stawek opłat o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
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Poz. 6

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT
Grupa taryfowa A1
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat
netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

5.

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

brutto*

74.282,52
6.190,21

90.624,67
7.552,06

zł/GJ

26,27

32,05

3

13,22

16,13

23.309,64
1.942,47

28.437,76
2.369,81

9,23

11,26

zł/ m

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyzł/GJ
łowe
*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
Grupa taryfowa A2

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat
netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

5.

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

brutto*

74.282,52
6.190,21

90.624,67
7.552,06

zł/GJ

26,27

32,05

zł/ m3

13,22

16,13

23.610,96
1.967,58

28.805,37
2.400,45

9,35

11,41

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyzł/GJ
łowe
*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
Grupa taryfowa B

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki opłat
netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

2.

zł/MW/m-c

brutto*

8.007,39

9.769,02

52,09

63,55

zł/GJ

*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
Grupa taryfowa C
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki opłat
netto

1.
2.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c
zł/GJ

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

brutto*

17.147,91

20.920,45

52,23

63,72
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Poz. 6

Grupa taryfowa D
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki opłat
netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

2.

zł/MW/m-c

brutto*

12.223,78

14.913,01

41,90

51,12

zł/MW

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
Grupa taryfowa E
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki opłat
netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

2.

zł/MW/m-c
zł/MW

brutto*

12.006,66

14.648,13

45,00

54,90

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcę, są określone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK
OPŁAT
1.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone
w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

6

niedotrzymania przez strony
umowy sprzedaży ciepła,

warunków

udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN
I STAWEK OPŁAT
1. O każdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na
14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek
opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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