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Gdañsk, dnia 28 grudnia 2000 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/301-A/5/2000/I/DJ
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i 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. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i
Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz.
668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)

na wniosek
z dnia 11 grudnia 2000 r.
Zak³adu Energetyki Cieplnej STAR-PEC
Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Starogardzie Gdañskim
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190025350
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê
taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 10 marca 2000 r. Nr OGD-820/301-A/10/2000/AR, która to
zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/250/301/U/OT-7/98/DL
z dnia 9 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr
WCC/250B/301/W/3/2000/RW z dnia 4 lutego 2000 r.,
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 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/263/301/U/OT7/98/DL z dnia 9 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr PCC/263B/301/W/3/2000/RW z dnia 4 lutego
2000 r.
ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia 10 marca
2000 r. Nr OGD-820/301-A/10/2000/AR i og³oszona w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
dnia 21 marca 2000 r. (Nr 30, poz. 179). W powy¿szej
decyzji zosta³ ustalony okres obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 kwietnia 2001 r.
Z kolei pismem z dnia 11 grudnia 2000 r. bez znaku
(data wp³ywu: 12 grudnia 2000 r.), Przedsiêbiorstwo zwróci³o siê z wnioskiem o zmianê decyzji Nr OGD-820/301A/10/2000/AR z dnia 10 marca 2000 r. w zakresie dostosowania taryfy do zmienionych przepisów ustawy  Prawo energetyczne.
W zwi¹zku z powy¿szym Prezes URE, na podstawie art.
155 kpa, uzna³ w/w pismo za wniosek o zmianê decyzji
Nr OGD-820/301-A/10/2000/AR z dnia 10 marca 2000 r.
Dnia 12 grudnia 2000 r. na podstawie art. 61 § 1 w zwi¹zku z art. 155 kpa zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za zgod¹ strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Jednoczenie nale¿y mieæ na wzglêdzie, i¿ w dniu 14
czerwca 2000 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 26 maja
2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 48, poz. 555), która wprowadzi³a odmienne od obowi¹zuj¹cych, w czasie gdy Przedsiêbiorstwo opracowa³o
pierwsz¹ taryfê dla ciep³a, zasady kszta³towania taryf, w
szczególnoci w zakresie ustalania stawek op³at za us³ugi
przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie do sieci.
I tak, art. 45 ustawy  Prawo energetyczne w jego nowym brzmieniu stanowi, ¿e przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a kalkuluj¹ stawki op³at za us³ugi przesy³owe w taki sposób, aby
udzia³ op³at sta³ych za wiadczenie us³ug przesy³owych
w ³¹cznych op³atach za te us³ugi dla danej grupy odbiorców nie by³ wiêkszy ni¿ 30%. Zmieniony zosta³ równie¿
art. 7 ustawy  Prawo energetyczne i zgodnie z ust. 5 tego
przepisu stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczych przewidziane w za³o¿eniach do gminnego planu
zaopatrzenia w ciep³o kalkuluje siê na podstawie jednej
czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na
budowê odcinków sieci s³u¿¹cych przy³¹czeniu podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa w zakresie obecnego i przysz³ego zaopatrzenia w ciep³o, uwzglêdniaj¹cym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy, okrelone w studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Jednoczenie art. 5 powo³anej ustawy o zmianie ustawy
 Prawo energetyczne stanowi, ¿e taryfy sporz¹dzone na
podstawie dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów zacho-
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wuj¹ wa¿noæ po dniu 1 lipca 2000 r. w zakresie, w jakim
nie s¹ sprzeczne z przepisami tej ustawy i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie upowa¿nieñ, w
brzmieniu nadanym t¹ ustaw¹.
Ponadto, do powo³anego wy¿ej art. 5 ustawy nawi¹zuje § 46 obowi¹zuj¹cego obecnie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053), zgodnie z którym taryfy obowi¹zuj¹ce
przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 26 maja 2000 r.
o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48,
poz. 555) i dostosowane w zakresie op³aty za przy³¹czenie i op³aty za wiadczenie us³ug przesy³owych do przepisów art. 7 ust. 5 i art. 45 ust. 5 ustawy, nie póniej ni¿ w
terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia, obowi¹zuj¹ nie d³u¿ej ni¿ do dnia 30 czerwca 2001 r.
Zaproponowane przez Przedsiêbiorstwo zmiany polegaj¹ na przekalkulowaniu ustalonych w zatwierdzonej taryfie stawek op³at za us³ugi przesy³owe w taki sposób,
aby udzia³ op³at sta³ych za wiadczenie tego rodzaju us³ug
w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, dla ka¿dej z wyodrêbnionych w taryfie grup odbiorców, nie by³ wiêkszy ni¿
30%. W konsekwencji zmiany dotycz¹ tak¿e treci taryfy
w zakresie zasad ustalania i pobierania od odbiorców
op³at za te us³ugi. Zmiana dotyczy równie¿ stawek op³at
za przy³¹czenie do sieci, które poprzednio by³y kalkulowane wed³ug innych zasad ni¿ wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych obecnie uregulowañ.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego przez
Przedsiêbiorstwo wniosku i jego uzasadnienia Prezes URE
uzna³, i¿ zaproponowane w taryfie zmiany s¹ zgodne z
obowi¹zuj¹cymi od dnia 14 czerwca 2000 r. postanowieniami ustawy  Prawo energetyczne, a tym samym spe³nione s¹ wymogi art. 5 ustawy o zmianie ustawy  Prawo
energetyczne, co powinno zostaæ uwzglêdnione równie¿
we wzajemnych rozliczeniach za dostarczane ciep³o miêdzy Przedsiêbiorstwem a jego odbiorcami.
W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, w
zwi¹zku z art. 129 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postêpowania cywilnego oraz w zwi¹zku z art. 4 ustawy z
dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy  Prawo o
ustroju s¹dów powszechnych  Dz. U. Nr 160, poz.
1064). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki
 Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki 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 zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47930
Kodeksu postêpowania cywilnego).
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ZA£¥CZNIK

3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Zak³ad Energetyki Cieplnej STAR-PEC Sp. z o.o.
ul. Owidzka 20
83-200 Starogard Gdañski
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a

do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/301-A/5/2000/I/DJ
z dnia 28 grudnia 2000 r.
1. W Czêci 1. Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych
w taryfie  w miejsce zapisów wskazuj¹cych na rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe wprowadza siê treæ:
 rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków
przy³¹czania podmiotów do sieci ciep³owniczych,
obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72,
poz. 845).
2. W Czêci 4. Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek
op³at.
a) punkt 4.2.1. otrzymuje brzmienie, tj.:
Stawki op³at sta³ych i zmiennych za us³ugi przesy³owe wyra¿one w [z³/MW] i w [z³/GJ]

Stawki op³at za us³ugi przesy³owe
Grupy
odbiorców

w ujêciu netto
Sta³a [z³/MW]
Zmienna
[z³/GJ]
Roczna
Miesiêczna

W ujêciu brutto*
Sta³a [z³/MW]
Zmienna
[z³/GJ]
Roczna
Miesiêczna

G.1.A.

6,44

23.928,48

1.994,04

7,86

29.192,76

2.432,73

G.1.B.

5,88

17.968,20

1.497,35

7,17

21.921,24

1.826,77

G.1.C.

7,98

25.542,60

2.128,55

9,74

31.161,96

2.596,83

G.1.D.

6,61

25.185,00

2.098,75

8,06

30.725,76

2.560,48

G.2.A.

4,74

17.316,84

1.443,07

5,78

21.126,60

1.760,55

G.2.B.

6,26

13.521,84

1.126,82

7,64

16.496,64

1.374,72

G.3.A.

1,96

7.098,72

591,56

2,39

8.660,40

721,70

G.3.B.

1,37

4.342,08

361,84

1,67

5.297,28

441,44

G.4.A.

1,96

7.098,72

591,56

2,39

8.660,40

721,70

G.5.A.

1,96

7.098,72

591,56

2,39

8.660,40

721,70

G.5.B.

1,37

4.342,08

361,84

1,67

5.297,28

441,44

G.7.A.

1,48

5.497,92

458,16

1,81

6.707,52

558,96

G.8.A.

1,48

5.497,92

458,16

1,81

6.707,52

558,96

G.8.B.

1,36

4.803,48

400,29

1,66

5.860,20

488,35

G.9.A.

2,26

8.118,00

676,50

2,76

9.903,96

825,33

G.10.A.

2,26

8.118,00

676,50

2,76

9.903,96

825,33

G.11.A.

2,26

8.118,00

676,50

2,76

9.903,96

825,33

G.11.B.

1,78

5.760,00

480,00

2,17

7.027,20

585,60

G.12.A.

2,26

8.118,00

676,50

2,76

9.903,96

825,33

G.12.B.

1,78

5.760,00

480,00

2,17

7.027,20

585,60
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b) punkt 4.2.3. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieciotrzymuje brzmienie:
W przypadku przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej
przewidzianej w za³o¿eniach, o których mowa w
art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych
nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci
s³u¿¹cych do przy³¹czenia podmiotów ubiegaj¹cych
siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju
przedsiêbiorstwa w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o, sporz¹dzonym przez to przedsiêbiorstwo przy uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy okrelonych w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Czêæ 5. Zasady ustalania cen i stawek op³at  otrzymuje brzmienie:
Bazowe ceny i stawki op³at zamieszczone w czêci 4
taryfy dla ciep³a, zosta³y ustalone zgodnie z zasadami
okrelonymi w art. 7 i 45 ustawy  Prawo energetyczne.
4. Czêæ 6. Warunki stosowania cen i stawek op³at 
otrzymuje brzmienie:
Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców  ustalone
w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane
przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5. Czêæ 7. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek
op³at  otrzymuje brzmienie:
7.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie
obowi¹zywaæ bêd¹ nie wczeniej ni¿ 14 dni po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
7.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co
najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Zarz¹d Spó³ki
Dyrektor
W. Pomin
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Gdañsk, dnia 29 grudnia 2000 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/1309-A/4/2000/I/WP
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i 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. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
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i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz.
1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr
48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 20 grudnia 2000 r.
Puckiej Gospodarki Komunalnej
Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Pucku
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 191415939
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê
taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 15 lutego 2000 r. Nr OGD-820/1309-C/8/99/2000/WP, która to
zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/535/1309/U/2/98/KJ z dnia
5 listopada 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr WCC/535A/
1309/W/3/99 z dnia 6 sierpnia 2000 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/564/1309/U/2/
98/KJ z dnia 5 listopada 1998 r.,
ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia 15 lutego
2000 r. Nr OGD-820/1309-C/8/99/2000/WP i og³oszona
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
z dnia 3 marca 2000 r. (Nr 21, poz. 110). W powy¿szej
decyzji zosta³ ustalony okres obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 kwietnia 2001 r.
Pismem z dnia 20 grudnia 2000 r. bez znaku (data wp³ywu: 27 grudnia 2000 r.), Przedsiêbiorstwo zwróci³o siê z
wnioskiem o zmianê decyzji z dnia 15 lutego 2000 r.
Nr OGD-820/1309-C/8/99/2000/WP w zakresie dostosowania taryfy do zmienionych przepisów ustawy  Prawo
energetyczne.
W zwi¹zku z powy¿szym Prezes URE, na podstawie
art. 155 kpa, uzna³ w/w pismo za wniosek o zmianê decyzji
z dnia 15 lutego 2000 r. Nr OGD-820/1309-C/8/99/2000/WP.
Dnia 27 grudnia 2000 r. na podstawie art. 61 § 1 w zwi¹zku z art. 155 kpa zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za zgod¹ strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Jednoczenie nale¿y mieæ na wzglêdzie, i¿ w dniu 14
czerwca 2000 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 26 maja
2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 48, poz. 555), która wprowadzi³a odmienne od obowi¹zuj¹cych, w czasie gdy Przedsiêbiorstwo opracowa³o
pierwsz¹ taryfê dla ciep³a, zasady kszta³towania taryf, w
szczególnoci w zakresie ustalania stawek op³at za us³ugi
przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie do sieci.
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I tak, art. 45 ustawy  Prawo energetyczne w jego nowym brzmieniu stanowi, ¿e przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a kalkuluj¹ stawki op³at za us³ugi przesy³owe w taki sposób, aby
udzia³ op³at sta³ych za wiadczenie us³ug przesy³owych
w ³¹cznych op³atach za te us³ugi dla danej grupy odbiorców nie by³ wiêkszy ni¿ 30%. Zmieniony zosta³ równie¿
art. 7 ustawy  Prawo energetyczne i zgodnie z ust. 5 tego
przepisu stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczych przewidziane w za³o¿eniach do gminnego planu
zaopatrzenia w ciep³o kalkuluje siê na podstawie jednej
czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na
budowê odcinków sieci s³u¿¹cych przy³¹czeniu podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa w zakresie obecnego i przysz³ego zaopatrzenia w ciep³o, uwzglêdniaj¹cym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy, okrelone w studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Jednoczenie art. 5 powo³anej ustawy o zmianie ustawy
 Prawo energetyczne stanowi, ¿e taryfy sporz¹dzone na
podstawie dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów zachowuj¹ wa¿noæ po dniu 1 lipca 2000 r. w zakresie, w jakim
nie s¹ sprzeczne z przepisami tej ustawy i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie upowa¿nieñ, w
brzmieniu nadanym t¹ ustaw¹.
Ponadto, do powo³anego wy¿ej art. 5 ustawy nawi¹zuje § 46 obowi¹zuj¹cego obecnie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz.
1053), zgodnie z którym taryfy obowi¹zuj¹ce przed dniem
wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie
ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555) i
dostosowane w zakresie op³aty za przy³¹czenie i op³aty
za wiadczenie us³ug przesy³owych do przepisów art. 7
ust. 5 i art. 45 ust. 5 ustawy, nie póniej ni¿ w terminie 30
dni od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia,
obowi¹zuj¹ nie d³u¿ej ni¿ do dnia 30 czerwca 2001 r.
Zaproponowane przez Przedsiêbiorstwo zmiany polegaj¹ na przekalkulowaniu ustalonych w zatwierdzonej taryfie stawek op³at za us³ugi przesy³owe w taki sposób,
aby udzia³ op³at sta³ych za wiadczenie tego rodzaju us³ug
w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, dla ka¿dej z wyodrêbnionych w taryfie grup odbiorców, nie by³ wiêkszy ni¿
30%. W konsekwencji zmiany dotycz¹ tak¿e treci taryfy
w zakresie zasad ustalania i pobierania od odbiorców
op³at za te us³ugi. Zmiana dotyczy równie¿ stawek op³at
za przy³¹czenie do sieci, które poprzednio by³y kalkulowane wed³ug innych zasad ni¿ wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych obecnie uregulowañ.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego przez
Przedsiêbiorstwo wniosku i jego uzasadnienia Prezes URE
uzna³, i¿ zaproponowane w taryfie zmiany s¹ zgodne z
obowi¹zuj¹cymi od dnia 14 czerwca 2000 r. postanowieniami ustawy  Prawo energetyczne, a tym samym spe³nione s¹ wymogi art. 5 ustawy o zmianie ustawy  Prawo
energetyczne, co powinno zostaæ uwzglêdnione równie¿
we wzajemnych rozliczeniach za dostarczane ciep³o miêdzy Przedsiêbiorstwem a jego odbiorcami.
W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, w
zwi¹zku z art. 129 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postêpowania cywilnego oraz w zwi¹zku z art. 4 ustawy z
dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy  Prawo o
ustroju s¹dów powszechnych  Dz. U. Nr 160, poz.
1064). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki
 Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki 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 zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47930
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a
ZA£¥CZNIK
do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/1309-A/4/2000/I/WP
z dnia 29 grudnia 2000 r.
1. W Czêci 1. Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych
w taryfie  w miejsce zapisów wskazuj¹cych na rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe wprowadza siê treæ:
 rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków
przy³¹czania podmiotów do sieci ciep³owniczych,
obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72,
poz. 845).
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2. W Czêci 4. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i
stawek op³at.
a) Punkt 1.1. dotychczasowy zapis w tabeli Bazowych
cen i stawek op³at w czêci tej tabeli bazowa staw-

Poz. 10, 11

ka op³aty za us³ugi przesy³owe [z³/MW] otrzymuje
brzmienie:
Stawki op³at sta³ych i zmiennych za us³ugi przesy³owe
wyra¿one w [z³/MW] i w [z³/GJ]

Stawki op³at za us³ugi przesy³owe
Grupy
odbiorców

w ujêciu netto
Sta³a [z³/MW]
Zmienna
[z³/GJ]
Roczna
Miesiêczna

Zmienna
[z³/GJ]

w ujêciu brutto*
Sta³a [z³/MW]
Roczna

Miesiêczna

E1/A1

3,15

12 616,80

1 051,40

3,84

15 392,40

1 282,70

E1/A2

3,07

12 958,20

1 079,85

3,75

15 809,00

1 317,42

E1/B1

2,40

10 041,00

836,75

2,93

12 250,00

1 020,83

E1/B2

2,42

10 530,60

877,55

2,95

12 847,33

1 070,61

E2/A

3,30

8 468,28

705,69

4,03

10 331,30

860,94

E2/B

3,18

8 062,32

671,86

3,88

9 836,04

819,67

b) punkt 1.2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do
sieci otrzymuje brzmienie:
W przypadku przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej
przewidzianej w za³o¿eniach, o których mowa w art.
19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), stawki op³at
za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej kalkuluje siê
na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci
s³u¿¹cych do przy³¹czenia podmiotów ubiegaj¹cych
siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju
przedsiêbiorstwa w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o, sporz¹dzonym przez to przedsiêbiorstwo przy uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy okrelonych w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Czêæ 5. Zasady ustalania bazowych cen i stawek
op³at  otrzymuje brzmienie:
Bazowe ceny i stawki op³at zamieszczone w czêci 4
taryfy dla ciep³a, zosta³y ustalone zgodnie z zasadami
okrelonymi w art. 7 i 45 ustawy  Prawo energetyczne.
4. Czêæ 6. Warunki stosowania cen i stawek op³at 
otrzymuje brzmienie:
Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców  ustalone
w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane
przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5. Czêæ 7. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek
op³at  otrzymuje brzmienie:

1. Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ bêd¹ nie wczeniej ni¿ 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
Z. So³tysiak

11

Gdañsk, dnia 3 stycznia 2000 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/108-C/3/19/2000/I/DJ
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i 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. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz.
1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr
48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
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na wniosek
z dnia 18 grudnia 2000 r.
Zak³adu Energetyki Cieplnej KOSPEC
Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Kocierzynie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190573033
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê
taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 10 lutego 2000 r. Nr OGD-820/108-C/8/99/AP/2000, która to
zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/36/108/U/1/98/RG z dnia 4
wrzenia 1998 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/36/108/U/1/98/
RG z dnia 4 wrzenia 1998 r.,
ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia 10 lutego
2000 r. Nr OGD-820/108-C/8/99/AP/2000 i og³oszona
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
z dnia 21 lutego 2000 r. (Nr 16, poz. 62). W powy¿szej
decyzji zosta³ ustalony okres obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 kwietnia 2001 r.
Z kolei pismem z dnia 18 grudnia 2000 r. nr L.dz.
D/177/2000 (data wp³ywu: 21 grudnia 2000 r.), Przedsiêbiorstwo zwróci³o siê z wnioskiem o zmianê decyzji
Nr OGD-820/108-C/8/99/AP/2000 z dnia 10 lutego 2000 r.
w zakresie dostosowania taryfy do zmienionych przepisów ustawy  Prawo energetyczne.
W zwi¹zku z powy¿szym Prezes URE, na podstawie
art. 155 kpa, uzna³ w/w pismo za wniosek o zmianê decyzji Nr OGD-820/108-C/8/99/AP/2000 z dnia 10 lutego
2000 r. Dnia 21 grudnia 2000 r. na podstawie art. 61 § 1 w
zwi¹zku z art. 155 kpa zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie,
za zgod¹ strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Jednoczenie nale¿y mieæ na wzglêdzie, i¿ w dniu 14
czerwca 2000 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 26 maja
2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr
48, poz. 555), która wprowadzi³a odmienne od obowi¹zuj¹cych, w czasie gdy Przedsiêbiorstwo opracowa³o
pierwsz¹ taryfê dla ciep³a, zasady kszta³towania taryf, w
szczególnoci w zakresie ustalania stawek op³at za us³ugi
przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie do sieci.
I tak, art. 45 ustawy  Prawo energetyczne w jego nowym brzmieniu stanowi, ¿e przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a kalku-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

luj¹ stawki op³at za us³ugi przesy³owe w taki sposób, aby
udzia³ op³at sta³ych za wiadczenie us³ug przesy³owych
w ³¹cznych op³atach za te us³ugi dla danej grupy odbiorców nie by³ wiêkszy ni¿ 30%. Zmieniony zosta³ równie¿
art. 7 ustawy  Prawo energetyczne i zgodnie z ust. 5 tego
przepisu stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczych przewidziane w za³o¿eniach do gminnego planu
zaopatrzenia w ciep³o kalkuluje siê na podstawie jednej
czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na
budowê odcinków sieci s³u¿¹cych przy³¹czeniu podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa w zakresie zaspokojenia
obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o,
uwzglêdniaj¹cym miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy, okrelone
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednoczenie art. 5 powo³anej ustawy o zmianie ustawy  Prawo energetyczne stanowi, ¿e taryfy sporz¹dzone na podstawie dotychczas
obowi¹zuj¹cych przepisów zachowuj¹ wa¿noæ po dniu
1 lipca 2000 r. w zakresie, w jakim nie s¹ sprzeczne z przepisami tej ustawy i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie upowa¿nieñ, w brzmieniu nadanym t¹
ustaw¹.
Ponadto, do powo³anego wy¿ej art. 5 ustawy nawi¹zuje § 46 obowi¹zuj¹cego obecnie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. (Dz.U. Nr
96, poz. 1053), zgodnie z którym taryfy obowi¹zuj¹ce
przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 26 maja 2000
r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48,
poz. 555) i dostosowane w zakresie op³aty za przy³¹czenie i op³aty za wiadczenie us³ug przesy³owych do przepisów art. 7 ust. 5 i art. 45 ust. 5 ustawy, nie póniej ni¿ w
terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia, obowi¹zuj¹ nie d³u¿ej ni¿ do dnia 30 czerwca 2001 r.
Zaproponowane przez Przedsiêbiorstwo zmiany polegaj¹ na przekalkulowaniu ustalonych w zatwierdzonej taryfie stawek op³at za us³ugi przesy³owe w taki sposób,
aby udzia³ op³at sta³ych za wiadczenie tego rodzaju us³ug
w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, dla ka¿dej z wyodrêbnionych w taryfie grup odbiorców, nie by³ wiêkszy ni¿
30%. W konsekwencji zmiany dotycz¹ tak¿e treci taryfy
w zakresie zasad ustalania i pobierania od odbiorców
op³at za te us³ugi. Zmiana dotyczy równie¿ stawek op³at
za przy³¹czenie do sieci, które poprzednio by³y kalkulowane wed³ug innych zasad ni¿ wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych obecnie uregulowañ.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego przez
Przedsiêbiorstwo wniosku i jego uzasadnienia Prezes URE
uzna³, i¿ zaproponowane w taryfie zmiany s¹ zgodne z
obowi¹zuj¹cymi od dnia 14 czerwca 2000 r. postanowieniami ustawy  Prawo energetyczne, a tym samym spe³nione s¹ wymogi art. 5 ustawy o zmianie ustawy  Prawo
energetyczne, co powinno zostaæ uwzglêdnione równie¿
we wzajemnych rozliczeniach za dostarczane ciep³o miêdzy Przedsiêbiorstwem a jego odbiorcami.
W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowe-
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go  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, w
zwi¹zku z art. 129 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postêpowania cywilnego oraz w zwi¹zku z art. 4 ustawy z
dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy  Prawo o
ustroju s¹dów powszechnych  Dz. U. Nr 160, poz.
1064). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki
 Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki 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 zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47930
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Symbol
grupy
odbiorców
A
B
C

Bazowa cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna
miesiêczna
56 611,44
4 717,62
56 611,44
4 717,62
58 151,52
4 845,96

Symbol
grupy
odbiorców

Bazowa stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe [z³/MW]

A
B
C

roczna
23 611,44
26 077,08
34 545,36

miesiêczna
1 967,62
2 173,09
2 878,78

Poz. 11

Otrzymuj¹:
1. Zak³ad Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o.
ul. Tetmajera 3
83-400 Kocierzyna
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a
ZA£¥CZNIK
do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/108-C/3/19/2000/I/DJ
z dnia 3 stycznia 2000 r.
1. Czêci 1. Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie  w
miejsce zapisów wskazuj¹cych na rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe wprowadza siê treæ:
 rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków
przy³¹czania podmiotów do sieci ciep³owniczych,
obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. Nr 72,
poz. 845).
2. Czêci 4. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at  otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
a) punkt 4.1. Bazowe ceny i stawki op³at:
 w ujêciu netto:

Bazowa
cena ciep³a
[z³/GJ]
21,13
21,13
20,24
Bazowa stawka
op³aty zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]
5,07
6,06
7,02

Bazowa cena
3
nonika ciep³a [z³/m ]
5,37
5,37
4,82

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej [z³/przy³¹cze]
roczna
66,84
66,84**
66,84

miesiêczna
5,57
5,57**
5,57

 w ujêciu brutto*:
Symbol
grupy
odbiorców
A
B
C

Bazowa cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna
miesiêczna
69 066,00
5 755,50
69 066,00
5 755,50
70 944,84
5 912,07

Bazowa
cena ciep³a
[z³/GJ]
25,78
25,78
24,69

Bazowa cena
3
nonika ciep³a [z³/m ]
6,55
6,55
5,88
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Symbol
grupy
odbiorców
A
B
C

Bazowa stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe [z³/MW]
roczna
28 806,00
31 814,04
42 145,32

miesiêczna
2 400,50
2 651,17
3 512,11

Bazowa stawka
op³aty zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]
6,19
7,39
8,56

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej [z³/przy³¹cze]
roczna
81,60
81,60**
81,60

miesiêczna
6,80
6,80**
6,80

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%
**dla wêz³ów grupowych [z³/budynek]
a) punkt 4.2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
W przypadku przy³¹czenia do sieci ciep³owniczej
przewidzianej w za³o¿eniach, o których mowa w art.
19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych
nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci
s³u¿¹cych do przy³¹czenia podmiotów ubiegaj¹cych
siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju
przedsiêbiorstwa w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o, sporz¹dzonym przez to przedsiêbiorstwo przy uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy okrelonych w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Czêæ 5. Zasady ustalania bazowych cen i stawek
op³at  otrzymuje brzmienie:
Bazowe ceny i stawki op³at zamieszczone w czêci 4
taryfy dla ciep³a, zosta³y ustalone zgodnie z zasadami
okrelonymi w art. 7 i 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz w rozporz¹dzeniu taryfowym, z uwzglêdnieniem regulacji zawartej w art. 7 ustawy z dnia 26 maja
2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 48, poz. 555).
4. Czêæ 6. Warunki stosowania cen i stawek op³at 
otrzymuje brzmienie:
6.1.Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców  ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone
w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5. Czêæ 7. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek
op³at  otrzymuje brzmienie:
7.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie
obowi¹zywaæ bêd¹ nie wczeniej ni¿ 14 dni po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
7.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co
najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
K. Borzyszkowski

12

Gdañsk, dnia 29 grudnia 2000 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/557-C/46/5/2000/I/KK
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i 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. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz.
1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr
48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 27 listopada 2000 r.
Miasta i Gminy Kêpice
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
zak³adu bud¿etowego p.n.
Zak³ad Energetyki Cieplnej
z siedzib¹ w Kêpicach
posiadaj¹cy statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770697447
postanawiam
1) zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 10 listopada 1999 r.
Nr OGD-820/557-C/3/99/KK w zakresie ustalonego w
niej okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a
ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres
do dnia 31 maja 2001 r.,
2) zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê
taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 10 listopada 1999 r. Nr OGD-820/557-C/3/99/KK, która to zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesjê na:
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/534/557/U/OT1/
98/SA z dnia 5 listopada 1998 r., ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia 10 listopada 1999 r. Nr OGD-820/
557-C/3/99/KK i og³oszona w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z dnia 22 listopada 1999 r.
(Nr 122, poz.1076). W powy¿szej decyzji zosta³ ustalony okres obowi¹zywania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 31 grudnia 2000 r.
Pismem z dnia 27 listopada 2000 r. (znak: ZEC L.dz.
130/2000), Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o do Prezesa URE z
wnioskiem o zmianê powy¿szej decyzji w zakresie, okrelonego t¹ decyzj¹, okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at poprzez ustalenie nowego okresu obowi¹zywania bazowych stawek op³at w taryfie w taki sposób,
aby okres ten zosta³ przed³u¿ony do dnia 31 maja 2001 r.
oraz dostosowanie taryfy do zmienionych przepisów ustawy  Prawo energetyczne. W trakcie prowadzonego postêpowania wyjaniaj¹cego Przedsiêbiorstwo przed³o¿y³o stosowne dokumenty i wyjanienia na potwierdzenie
podnoszonych we wniosku okolicznoci.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Jednoczenie nale¿y mieæ na wzglêdzie, i¿ w dniu 14
czerwca 2000 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 26 maja
2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr
48, poz. 555), która wprowadzi³a odmienne od obowi¹zuj¹cych w czasie, gdy Przedsiêbiorstwo opracowa³o
pierwsz¹ taryfê dla ciep³a, zasady kszta³towania taryf, w
szczególnoci w zakresie ustalania stawek op³at za us³ugi
przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie do sieci.
I tak, art. 45 ustawy  Prawo energetyczne w jego nowym
brzmieniu stanowi, ¿e przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a kalkuluj¹ stawki
op³at za us³ugi przesy³owe w taki sposób, aby udzia³ op³at
sta³ych za wiadczenie us³ug przesy³owych w ³¹cznych op³atach za te us³ugi dla danej grupy odbiorców nie by³ wiêkszy
ni¿ 30%. Zmieniony zosta³ równie¿ art. 7 ustawy  Prawo
energetyczne i zgodnie z ust. 5 tego przepisu stawki op³at
za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczych przewidziane w za³o¿eniach do gminnego planu zaopatrzenia w ciep³o kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych przy³¹czeniu podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa w
zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o, uwzglêdniaj¹cym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy, okrelone w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednoczenie art. 5
powo³anej ustawy o zmianie ustawy  Prawo energetyczne
stanowi, ¿e taryfy sporz¹dzone na podstawie dotychczas

Poz. 12

obowi¹zuj¹cych przepisów zachowuj¹ wa¿noæ po dniu 1
lipca 2000 r. w zakresie, w jakim nie s¹ sprzeczne z przepisami tej ustawy i przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie upowa¿nieñ, w brzmieniu nadanym t¹ ustaw¹.
Ponadto, do powo³anego wy¿ej art. 5 ustawy nawi¹zuje § 46 obowi¹zuj¹cego obecnie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. (Dz. U. Nr
96, poz. 1053), zgodnie z którym taryfy obowi¹zuj¹ce
przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 26 maja 2000
r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48,
poz. 555) i dostosowane w zakresie op³aty za przy³¹czenie do sieci i op³aty za wiadczenie us³ug przesy³owych
do przepisów art. 7 ust.5 i art. 45 ust.5 ustawy, nie póniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia, obowi¹zuj¹ nie d³u¿ej ni¿ do dnia
30 czerwca 2001 r.
Tak wiêc zaproponowane przez Przedsiêbiorstwo zmiany polegaj¹ na przekalkulowaniu ustalonych w zatwierdzonej taryfie stawek op³at za us³ugi przesy³owe w taki
sposób, aby udzia³ op³at sta³ych za wiadczenie tego rodzaju us³ug w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, dla ka¿dej z
wyodrêbnionych w taryfie grup odbiorców, nie by³ wiêkszy ni¿ 30%. W konsekwencji zmiany dotycz¹ tak¿e treci
taryfy w zakresie zasad ustalania i pobierania od odbiorców op³at za te us³ugi. Zmiana dotyczy równie¿ stawek
op³at za przy³¹czenie do sieci, które poprzednio by³y kalkulowane wed³ug innych zasad ni¿ wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych obecnie uregulowañ.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego przez
Przedsiêbiorstwo wniosku i jego uzasadnienia Prezes URE
uzna³, i¿ zaproponowane w taryfie zmiany s¹ zgodne z
obowi¹zuj¹cymi od dnia 14 czerwca 2000 r. postanowieniami ustawy  Prawo energetyczne, a tym samym spe³nione s¹ wymogi art. 5 ustawy o zmianie ustawy  Prawo
energetyczne, co powinno zostaæ uwzglêdnione równie¿
we wzajemnych rozliczeniach za dostarczane ciep³o miêdzy Przedsiêbiorstwem a jego odbiorcami.
W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.
POUCZENIE
1) Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, w
zwi¹zku z art. 129 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postêpowania cywilnego oraz w zwi¹zku z art. 4 ustawy z
dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy  Prawo o
ustroju s¹dów powszechnych  Dz. U. Nr 160, poz.
1064). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki
 Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
2) Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki 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 zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47930
Kodeksu postêpowania cywilnego).
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3) Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss

ZA£¥CZNIK
do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/557-C/ 5/46/2000/I/KK
z dnia 29 grudnia 2000 r.
1) Czêæ 1 Objanienie pojêæ u¿ywanych w taryfie  w
miejsca dotychczasowych zapisów wskazuj¹cych na
rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe wprowadza siê treæ
jak ni¿ej:
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845).
2) Czêæ 4 Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek
op³at  punkty 4.2 i 4.3 otrzymuj¹ nastêpuj¹ce brzmienie:
4.2 Bazowe stawki op³at sta³ych i zmiennych za us³ugi
przesy³owe  w zakresie stawek op³at za us³ugi przesy³owe:

Otrzymuj¹:
1. Zarz¹d Miasta i Gminy Kêpice
na rêce Pana Kazimierza Sobkowiaka
Dyrektora Zak³adu Energetyki Cieplnej
ul. T. Bielaka 8
77-230 Kêpice
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a

STAWKA OP£ATY ZA US£UGI PRZESY£OWE

ROCZNA

OP£ATA STA£A
RATA MIESIÊCZNA

z³/MW/rok

OP£ATA ZMIENNA

z³/MW/m-c

z³/GJ

NETTO
GRUPA I

BRUTTO*

NETTO

BRUTTO*

NETTO

BRUTTO*

10.222,70

12.471,69

851,89

1.039,30

3,37

4,11

10.681,80

729,63

890,15

2,86

3,49

GRUPA II
8.755,57

UWAGA: * w pozycji brutto uzwglêdnionio podatek VAT w wysokoci 22%
Oprócz w/w stawek bêd¹ stosowane równie¿, ustalone przez Miasto i Gminê Kêpice, ceny: za zamówion¹ moc
ciepln¹, za ciep³o, za nonik ciep³a.
4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
W przypadku przy³¹czenia do sieci przewidzianego w
za³o¿eniach, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr
54, poz. 348) stawki op³at za przy³¹czenie do sieci,
kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych, na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych do przy³¹czenia podmiotów
ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa, w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o, sporz¹dzonym przez to przedsiêbiorstwo, po
uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego albo kierunków rozwoju gminy,
okrelonych w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3) Czêæ 5 Zasady ustalania bazowych stawek op³at
wprowadza siê treæ jak ni¿ej:
Stawki op³at zamieszczone w czêci 4 taryfy dla ciep³a,
zosta³y ustalone zgodnie z zasadami okrelonymi w art.
7 i 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz w rozporz¹dzeniu taryfowym z uwzglêdnieniem regulacji zawartej
w art.7 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz.555).
4) Czêæ 6 Warunki stosowania stawek op³at" wprowadza siê treæ jak ni¿ej:
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6.1.Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w taryfie stawki op³at s¹ stosowane przy
zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5) Czêæ 7 Zasady wprowadzania zmiany stawek op³at
otrzymuje brzmienie:
Stawki op³at okrelone w taryfie obowi¹zywaæ bêd¹
nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Ka¿dorazowo o zmianie stawek op³at, odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie, w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor
K. Sobkowiak
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Gdañsk, dnia 8 stycznia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/423-A/68/3/2000/I/MS
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i 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. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz.
1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr
48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 12 grudnia 2000 r.
Zak³adu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC
Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Kartuzach
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: P-190045720-8400900
51-3-721-19153
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 8 marca
2000 r. Nr OGD-820/423-A/10/99/MS, która to zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/596/423/U/OT1/98/AR z
dnia 12 listopada 1998 r.,
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 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/630/423/U/OT1/
98/AR z dnia 12 listopada 1998 r.,
ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia 8 marca 2000 r. Nr
OGD-820/423-A/10/99/MS i og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca
2000 r. (Nr 30, poz. 178). W powy¿szej decyzji zosta³
ustalony okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w taryfie do dnia 30 kwietnia 2001 r.
Z kolei pismem z dnia 12 grudnia 2000 r. znak Ldz.
D/535/2000 (data wp³ywu: 21 grudnia 2000 r.), Przedsiêbiorstwo zwróci³o siê z wnioskiem o zmianê decyzji Nr
OGD-820/423-A/10/99/MS z dnia 8 marca 2000 r. w zakresie dostosowania taryfy do zmienionych przepisów
ustawy  Prawo energetyczne.
W zwi¹zku z powy¿szym Prezes URE, na podstawie art.
155 kpa, uzna³ w/w pismo za wniosek o zmianê decyzji
Nr OGD-820/423-A/10/99/MS z dnia 8 marca 2000 r.
Dnia 21 grudnia 2000 r. na podstawie art. 61 § 1 w zwi¹zku z art. 155 kpa zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie, za
zgod¹ strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Jednoczenie nale¿y mieæ na wzglêdzie, i¿ w dniu 14
czerwca 2000 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 26 maja
2000 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr
48, poz. 555), która wprowadzi³a odmienne od obowi¹zuj¹cych, w czasie gdy Przedsiêbiorstwo opracowa³o
pierwsz¹ taryfê dla ciep³a, zasady kszta³towania taryf, w
szczególnoci w zakresie ustalania stawek op³at za us³ugi
przesy³owe oraz stawek op³at za przy³¹czenie do sieci.
I tak, art. 45 ust. 5 ustawy  Prawo energetyczne w jego
nowym brzmieniu stanowi, ¿e przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
kalkuluj¹ stawki op³at za us³ugi przesy³owe w taki sposób, aby udzia³ op³at sta³ych za wiadczenie us³ug przesy³owych w ³¹cznych op³atach za te us³ugi dla danej grupy odbiorców nie by³ wiêkszy ni¿ 30%. Zmieniony zosta³
równie¿ art. 7 ustawy  Prawo energetyczne i zgodnie z
ust. 5 tego przepisu stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
przewidziane w za³o¿eniach do gminnego planu zaopatrzenia w ciep³o kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych przy³¹czeniu podmiotów
ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie
rozwoju przedsiêbiorstwa w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na ciep³o, uwzglêdniaj¹cym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy, okrelone w studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednoczenie art. 5 powo³anej ustawy o
zmianie ustawy  Prawo energetyczne stanowi, ¿e taryfy
sporz¹dzone na podstawie dotychczas obowi¹zuj¹cych
przepisów zachowuj¹ wa¿noæ po dniu 1 lipca 2000 r. w
zakresie, w jakim nie s¹ sprzeczne z przepisami tej ustawy i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
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upowa¿nieñ, w brzmieniu nadanym t¹ ustaw¹. Ponadto,
do powo³anego wy¿ej art. 5 ustawy nawi¹zuje § 46 obowi¹zuj¹cego obecnie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zgodnie z
którym taryfy obowi¹zuj¹ce przed dniem wejcia w ¿ycie
ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555) i dostosowane w
zakresie op³aty za przy³¹czenie i op³aty za wiadczenie
us³ug przesy³owych do przepisów art. 7 ust. 5 i art. 45
ust. 5 ustawy, nie póniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia
wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia, obowi¹zuj¹
nie d³u¿ej ni¿ do dnia 30 czerwca 2001 r.
Zaproponowane przez Przedsiêbiorstwo zmiany polegaj¹ na przekalkulowaniu ustalonych w zatwierdzonej taryfie stawek op³at za us³ugi przesy³owe w taki sposób,
aby udzia³ op³at sta³ych za wiadczenie tego rodzaju us³ug
w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, dla ka¿dej z wyodrêbnionych w taryfie grup odbiorców, nie by³ wiêkszy ni¿
30%. W konsekwencji zmiany dotycz¹ tak¿e treci taryfy
w zakresie zasad ustalania i pobierania od odbiorców
op³at za te us³ugi. Zmiana dotyczy równie¿ stawek op³at
za przy³¹czenie do sieci, które poprzednio by³y kalkulowane wed³ug innych zasad ni¿ wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych obecnie uregulowañ.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego przez
Przedsiêbiorstwo wniosku i jego uzasadnienia Prezes URE
uzna³, i¿ zaproponowane w taryfie zmiany s¹ zgodne z
obowi¹zuj¹cymi od dnia 14 czerwca 2000 r. postanowieniami ustawy  Prawo energetyczne, a tym samym spe³nione s¹ wymogi art. 5 ustawy o zmianie ustawy  Prawo
energetyczne, co powinno zostaæ uwzglêdnione równie¿
we wzajemnych rozliczeniach za dostarczane ciep³o miêdzy Przedsiêbiorstwem a jego odbiorcami.
W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, w
zwi¹zku z art. 129 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postêpowania cywilnego oraz w zwi¹zku z art. 4 ustawy z
dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy  Prawo o
ustroju s¹dów powszechnych  Dz. U. Nr 160, poz.
1064). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki
 Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.

2. Odwo³anie od decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki 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 zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 47930
Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Zak³ad Energetyki Cieplnej
SPEC-PEC Sp. z o.o.
ul. Sêdzickiego 19
83-300 Kartuzy
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a
ZA£¥CZNIK
do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/423-A/68/3/2000/I/MS
1. Czêæ 1. Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie  w
miejsce zapisów wskazuj¹cych na rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe wprowadza siê nastêpuj¹c¹ treæ:
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845).
2. Czêæ 4. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at otrzymuje brzmienie:
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at.
 w ujêciu netto:

A

Bazowa cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna
miesiêczna
43 430,04
3 619,17

B

45 518,40

3 793,20

20,98

9,01

C

44 591,16

3 715,93

19,20

9,01

D

65 292,60

5 441,05

27,00

-

Symbol
grupy
odbiorców

Bazowa
cena ciep³a [z³/GJ]

Bazowa cena
3
nonika ciep³a [z³/m ]

21,31

9,01
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Sy m b o l
grupy
odbiorców
A
B
C
D
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Bazowa stawka op³aty
sta³ej za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]
r o czn a
miesiêczna
1 430,76
17 169,12
1 559,60
18 715,20
1 609,84
19 318,08
-
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Bazowa stawka
op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe
[z³/GJ]
4,92
5,03
4,85
-

Bazowa stawka op³aty
abonamentowej
[ z ³/p r z y ³a c z e ]
r o czn a
miesiêczna
81,84
6,82
81,84
6,82
81,84
6,82
-

 w ujêciu brutto*:

Symbol
grupy
odbiorców
A
B
C
D
Symbol
grupy
odbiorców
A
B
C
D

Bazowa cena za zamówion¹
moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna
miesiêczna
52 984,68
4 415,39
55 532,40
4 627,70
54 401,16
4 533,43
79 656,96
6 638,08

Bazowa stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]
roczna

miesiêczna

20 946,36
22 832,52
23 568,00
-

1 745,53
1 902,71
1 964,00
-

Bazowa cena
ciep³a [z³/GJ]
26,00
25,60
23,42
32,94

Bazowa stawka
op³aty zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
[z³/GJ]
6,00
6,14
5,92
-

Bazowa cena
nonika
3
ciep³a [z³/m ]
10,99
10,99
10,99
Bazowa stawka op³aty
abonamentowej
[z³/przy³acze]
roczna

miesiêczna

99,84
99,84
99,84
-

8,32
8,32
8,32
-

*uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%
4.2.Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
W przypadku przy³¹czenia do sieci przewidzianej
w za³o¿eniach, o których mowa w art.19 ustawy, z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) stawki op³at za przy³¹czenie do sieci kalkuluje siê na podstawie jednej
czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych do przy³¹czenia podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okrelonych w planie rozwoju przedsiêbiorstwa
w zakresie obecnego i przysz³ego zaspokojenia zapotrzebowania na ciep³o, sporz¹dzonym przez to
przedsiêbiorstwo przy uwzglêdnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
kierunków rozwoju gminy okrelonych w studium
uwarunkowañ i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Czêæ 5. Zasady ustalania bazowych cen i stawek op³at
 otrzymuje brzmienie:
Bazowe ceny stawki op³at zamieszczone w czêci 4 taryfy dla ciep³a zosta³y ustalone zgodnie z zasadami
okrelonymi w art. 7 i 45 ustawy Prawo energetyczne
oraz w rozporz¹dzeniu taryfowym, z uwzglêdnieniem
regulacji zawartej w art. 7 ustawy z dnia 26 maja 2000 r.
o zmianie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48,
poz. 555).
4. Czêæ 6. Warunki stosowania cen i stawek op³at  otrzymuje brzmienie:

Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców  ustalone
w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane
przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5. Czêæ 7. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek
op³at  otrzymuje brzmienie:
Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ bêd¹ nie wczeniej ni¿ 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at
odbiorcy zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie
co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania
Dyrektor
R. Hanasz

14
UCHWA£A Nr XIV/99/1999
Rady Powiatu w Kwidzynie
z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kwidzyñskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
z pón. zm.) Rada Powiatu postanawia:
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Poz. 14
§1

W § 71 ust. 2 statutu dodaæ pkt 6 w brzmieniu Powiatowy Urz¹d Pracy i dodaæ pkt 8 w brzmieniu Powiatowy
Zak³ad Obs³ugi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
M. Górski
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Egzemplarze bie¿¹ce i z lat ubieg³ych oraz za³¹czniki mo¿na nabywaæ:
 na podstawie nades³anego zamówienia w Wydziale Administracyjno Gospodarczym PUW w Gdañsku, parter, pokój nr 3, tel. 30 77 345
 w punkcie sprzeda¿y Orodka Zamiejscowego Wydzia³u Organizacji i Nadzoru PUW, ul. Jana Paw³a II 1, 76-200 S³upsk, tel. (0 59) 84-20-867
Pojedyncze egzemplarze (numery) Dziennika mo¿na nabyæ w Administracji  pod adresem wskazanym wy¿ej i w Placówce Zamiejscowej Pomorskiego
Urzêdu Wojewódzkiego w S³upsku, ul. Jana Paw³a II 1, p. 337.
Zbiory dokumentów Dzienników Urzêdowych wraz ze Skorowidzem wy³o¿one s¹ nieodp³atnie do powszechnego wgl¹du w Wydziale Organizacji
i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w godz. od 7.45-14.45 od poniedzia³ku do pi¹tku.
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