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UCHWA£A Nr 191/XXII/2000
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 142 we wsi R¹ty.
Na podstawie art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29
i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz.
136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz 43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126) na wniosek Zarz¹du Gminy 
Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Somonino, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr IX/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z dnia 26 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 24,
poz. 172 z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych, oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 142 we wsi R¹ty o pow.
ok. 900 m2 przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1.1.Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
Rysunek planu ustala nieprzekraczalne linie zabudowy budynkiem g³ównym w odleg³oci 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych z terenami komunikacji.
Rysunek planu ustala granice strefy zieleni izolacyjnej o szerokoci 6,0 m.
Zieleñ izolacyjn¹, ukszta³towaæ z drzew i krzewów
zgodnych gatunkowo z siedliskiem.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania dzia³ki:
 typ zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca,
 podzia³ terenu: minimalna wielkoæ dzia³ki 900 m2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku g³ównego: 2,
 maksymalna iloæ kondygnacji budynku towarzysz¹cego: 1,
 maksymalny udzia³ powierzchni zabudowanej w
powierzchni dzia³ki: 25%,
 min. udzia³ terenów zieleni w powierzchni dzia³ki:
50%,
 architektura: zabudowa o cechach regionalnych,
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 podpiwniczenie: dopuszczalne
 maks. wysokoæ coko³u budynku g³ównego:
1,20 m,
 maks. wysokoæ coko³u budynku towarzysz¹cego:
0,60 m,
 maksymalna wysokoæ budynku g³ównego:
10,0 m,
 maksymalna wysokoæ budynku towarzysz¹cego:
7,0 m,
 kszta³t dachu: dach stromy symetryczny dwu- lub
wielospadowy,
 k¹t pochylenia dachu 90-110%,
 nadbudowy w dachu: dopuszczalne (odstêp od
koñców fasady przynajmniej 1/4 d³ugoci fasady,
ciany nadbudowy w kolorze dachu),
 materia³ pokrycia i kolor dachu: dachówka lub inny
ciemny materia³ dachówkopodobny
 miejsca parkingowe: w granicach w³asnej dzia³ki,
w iloci: min. 1 sta³e miejsce postojowe na 1 mieszkanie.
1.2.Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Obs³uga komunikacyjna projektowanej dzia³ki w oparciu o istniej¹cy uk³ad drogowy.
Linie rozgraniczaj¹ce dróg wyznaczono na rysunku
planu.
Ustalenia szczegó³owe:
1) O11KDVA  istniej¹ca droga lokalna gminna Nr 210
Bernardówka-Gorêczyno-Koszowatka-Ostrzyce.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR=12,015,0 m.
2) KD  istniej¹ca droga dojazdowa.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych LR=6,0 m.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
Odprowadzenie cieków do wiejskiej kanalizacji sanitarnej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
Zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne rozwi¹zanie.
Zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹  indywidualne rozwi¹zanie.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci energetycznej, na zasadach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego
sieci¹.
Zaopatrzenie w gaz, do czasu wybudowania gazoci¹gu, z butli gazowych.
Usuwanie odpadów sta³ych przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo  wywo¿one i sk³adowane na wysypisku komunalnym.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y oznaczony Nr 1 we wsi R¹ty w skali
1:500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ do naliczenia op³aty z
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tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego pod zabudowê na 10%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiem w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Somoninie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w §1 zmian wprowadzonych do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z póniejszymi zmianam, wymieniony w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Somoninie
J. Hudela

39
UCHWA£A Nr XXIII/150/2000
Rady Gminy w Gardei
z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany Nr 6 miejscowego planu ogólnegozagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000
r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985 i Nr 91, poz. 1009) Rada Gminy w Gardei uchwala,
co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê zmianê Nr 6 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja w
zakresie trasy gazoci¹gu wysokiego cinienia prowadz¹-
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cej z W³oc³awka do Gdyni, która przecina obszar gminy
Gardeja (od gminy Rogóno w województwie kujawsko
 pomorskim do gminy Kwidzyn w województwie pomorskim).
§2
Przedmiotem zmiany planu jest trasa gazoci¹gu wysokiego cinienia oznaczona symbolem G, ³¹cznie z niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.
§3
Integraln¹ czêci¹ zmiany planu s¹ rysunki Nr 1 A, 1 B,
1 C, 1 D, 1 E, w skali 1: 10 000, które stanowi¹ za³¹czniki
do niniejszej uchwa³y.
§4
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) zmianie planu  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
zmian planu, o których mowa w § 1, § 2, § 3 uchwa³y, o
ile z treci przepisu nie wynika inaczej;
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Nr XXIII/150/2000 Rady Gminy w Gardei z dnia
28 grudnia 2000 roku;
3) rysunku zmiany planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunki wymienione w § 3 uchwa³y;
4) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu  nale¿y
przez to rozumieæ tereny oznaczone takim samym numerem i symbolem na rysunkach zmian planu;
5) dopuszczeniu  nale¿y przez to rozumieæ zgodnoæ ze
zmian¹ planu w przypadkach mo¿liwych lecz nie zalecanych, wymagaj¹cych uzasadnienia ze strony inwestora, zgody Zarz¹du Gminy oraz spe³nienia ewentualnych warunków wymienionych w przepisach szczegó³owych.
§5
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, która wynosi O% dla wszystkich terenów
objêtych niniejsz¹ uchwa³¹.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§6
Planowany gazoci¹g w czêci liniowej (ruroci¹g) nie
wymaga obs³ugi ze strony gminnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, ani specjalnego dojazdu.
§7
Na rysunku zmiany planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) liniê wyznaczaj¹c¹ trasê planowanego gazoci¹gu nale¿y traktowaæ jako orientacyjny przebieg osi tego
gazoci¹gu, stosowanie do skali rysunku zmiany planu, przy czym dopuszcza siê korekty na etapie tyczenia geodezyjnego oraz w ramach nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy;
2) ustalenie w pkt 1 dotyczy odpowiednio miejsc kolizji z drogami, liniami kolejowymi, uzbrojeniem terenu oraz z podstawowymi ciekami wodnymi.
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Na trasie przebiegu gazoci¹gu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) program zagospodarowania:
 gazoci¹g wysokiego cinienia W³oc³awek  Gdynia o cinieniu roboczym 8,4 MPa i rednicy minimalnej 500 mm, który zalicza siê do inwestycji
mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska wg § 3
pkt 3 lit. b rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia
13 maja 1995 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 284) wymaga
opracowania oceny oddzia³ywania na rodowisko;
2) gazoci¹g nale¿y usytuowaæ pod powierzchni¹ terenu, a jego trasa powinna byæ trwale oznakowana;
3) gazoci¹g nie mo¿e spowodowaæ zmiany u¿ytkowania terenów rolnych;
4) kolizje gazoci¹gu z urz¹dzeniami technicznymi nale¿y rozwi¹zaæ w postaci przejæ podziemnych, w tym:
a) kolizje z drogami publicznymi wymagaj¹ parametrów przepustu jak dla dróg utwardzonych, niezale¿nie od obecnego stanu tych dróg,
b) kolizje z liniami kolejowymi wymagaj¹ zabezpieczeñ zgodnych z polsk¹ norm¹,
c) kolizje z urz¹dzeniami infrastruktury technicznej
takimi, jak: urz¹dzenia wodoci¹gowe, kanalizacyje, elektryczne, telekomunikacyjne itp., wymagaj¹ zabezpieczeñ zgodnych z polskimi normami,
d) kolizje wymienione w lit. a, b, c wymagaj¹ ponadto uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,
e) kolizje z obszarami zmeliorowanymi sieci¹ drenarsk¹ i rowami otwartymi wymagaj¹ operatów
wodno  prawnych oraz odbudowy naruszonych
urz¹dzeñ bezporednio po u³o¿eniu odcinka gazoci¹gu,
5) gazoci¹g wymaga parametrów technicznych, które
umo¿liwiaj¹ lokalizacjê obiektów budowlanych w odleg³oci co najmniej 16,25 m od zewnêtrznej cianki
gazoci¹gu, co stanowi odleg³oæ zmniejszon¹
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Przemys³u i
Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe (Dz. U. z 1995 r. Nr 139, poz. 686), przy
czym na odcinkach, gdzie trasa planowanego gazoci¹gu Æ 500 biegnie wzd³u¿ istniej¹cego gazoci¹gu
Æ 400, nale¿y uwzglêdniæ nak³adanie siê obu odleg³oci bezpiecznych;
6) warunki tymczasowego zagospodarowania terenów
na okres trwania budowy:
a) zajêcie pasa terenu o szerokoci ok. 20 m, w tym
wykop, ha³da gruntu, miejsce na rury i pas komunikacyjny,
b) w pasie robót ziemnych wymagane jest zdjêcie i
zabezpieczenie humusu,
c) po zakoñczeniu robót teren nale¿y zrekultywowaæ i
przywróciæ do stanu sprzed rozpoczêcia budowy,
7) ochrona archeologiczna W, w wyznaczonych miejscach:
a) ochrona napotkanych reliktów archeologicznych,
rejon koncentracji stanowisk archeologicznych,
mo¿liwoæ kolizji z tras¹ gazoci¹gu,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 108 

b) wymagane jest uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem dok³adnej trasy gazoci¹gu,
c) prace ziemne wymagaj¹ zezwolenia WKZ, w którym
zostan¹ okrelone warunki prowadzenia robót (np.
wyprzedzaj¹ce badania archeologiczne lub nadzór
archeologa przy wykopach),
8) obserwacja archeologiczna OW, na odcinkach gazoci¹gu nie objêtych ochron¹ archeologiczn¹ W pkt 7:
a) ochrona napotkanych reliktów archeologicznych, rejon wystêpowania pojedyñczych stanowisk archeologicznych, mo¿liwoæ istnienia punktów osadniczych dotychczas nie rozpoznanych,
b) wymagane jest zaopiniowanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem dok³adnej trasy
gazoci¹gu, w celu unikniêcia ewentualnych kolizji ze
stanowiskami archeologicznymi,
c) prace ziemne wymagaj¹ zg³oszenia do WKZ w celu
uzyskania warunków nadzoru archeologicznego,
9) obszar chronionego krajobrazu (OCHK):
a) nale¿y uwzglêdniæ wymagania dotycz¹ce zasad funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu, w
tym co najmniej:
 ograniczyæ do minimum kolizje ze rodowiskiem,
szczególnie w zakresie prac ziemnych,
 wykonaæ rekultywacjê terenu, zgodnie z warunkami ustalonymi w § 8 pkt 6,
 w celu zabezpieczenia przed prawdopodobieñstwem ewentualnych awarii zaprojektowaæ gazoci¹g o maksymalnej niezawodnoci,
b) wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego
gazoci¹gu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w zakresie wymienionym w lit. a oraz w zakresie
celowoci sporz¹dzenia dodatkowej oceny oddzia³ywania na rodowisko.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§9
Dla terenów objêtych zmian¹ planu uchyla siê uchwa³ê Nr XVII/102/92 Rady Gminy w Gardei z dnia 21 grudnia
1992 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Gardeja (Dz. Urz. Woj. Elbl. z 1993 r.
Nr 2, poz. 16).
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Michalewicz

Poz. 39, 40
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Gdañsk, dnia 19 stycznia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/1737-A/6/2001/I/WP
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, 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) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 18 grudnia 2000 r.
Dalkia Sopot
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Sopocie
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 192058217
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ okres stosowania taryfy do dnia 31 maja 2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesjê z dnia 22 listopada 2000 r. Nr WCC/937/
1737/W/3/2000/ZJ na wytwarzanie ciep³a, w dniu 19 grudnia 2000 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej
przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) zwanej dalej ustaw¹
 Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne,
posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a, ustalaj¹ taryfy dla
ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 pa-
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dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie
ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci rozporz¹dzeniem taryfowym.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit b) i c) ustawy 
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalenie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowanie przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zamianê warunków prowadzenia przez to przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej.
Wspó³czynnik korekcyjny Xw nie zosta³ ustalony albowiem przy jego ustaleniu uwzglêdnia siê projektowan¹
poprawê funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy odpowiednio w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy, co nie ma miejsca w przypadku nowo tworzonego podmiotu, jakim jest Przedsiêbiorstwo.
Bazowe stawki op³at skalkulowane zosta³y przez Przedsiêbiorstwo na podstawie planowanych kosztów prowadzenia nowej dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy (§ 27 ust. 1 rozporz¹dzenia taryfowego).
Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 31 maja
2002 r, kierowa³em siê potrzeb¹ weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji stawek op³at, z uwagi na ochronê interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem
cen.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, 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).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji  w ca³oci lub w
czêci (art. 47930 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki 
Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji 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. Dalkia Sopot
Spó³ka z o.o.
ul. Polna 62
81-740 Sopot
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 19 stycznia 2001 r.
Nr OGD-820/1737-A/6/2001/WP
Spis treci:
1. Czêæ 1. Wstêp
1.1.Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
2. Czêæ 2. Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z
zaopatrzeniem w ciep³o
3. Czêæ 3. Podzia³ odbiorców na grupy
4. Czêæ 4. Rodzaje oraz wysokoci stawek op³at
4.1.Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹
4.2.Stawka op³aty za ciep³o
5. Czêæ 5. Warunki stosowania stawek op³at
6. Czêæ 6. Zasady wprowadzania zmiany stawek op³at
CZÊÆ 1
Wstêp
Taryfa przedsiêbiorstwa energetycznego Dalkia Sopot
Sp. z o.o. w Sopocie, prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a na podstawie koncesji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2000 r. Nr WCC/937/1737/W/3/2000/ZJ, zawiera:
1) stawkê op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹,
2) stawkê op³aty za ciep³o.
Taryfa zawiera równie¿ pozosta³e elementy, o których
mowa w § 5 i § 6 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).
1.1.Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie:
U¿yte w niniejszej taryfie objanienia i skróty oznaczaj¹:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 110 

1) ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
2) rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie 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),
3) 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),
4) ciep³o  energiê ciepln¹ zawart¹ w gor¹cej wodzie,
5) wytwórca ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a, tj. Dalkia Sopot Sp.
z o.o. w Sopocie,
6) odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o
od wytwórcy ciep³a na podstawie umowy,
7) ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
8) instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
9) obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
10) uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ, s³u¿¹cych do pomiaru
iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
11) zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
12) taryfa  zbiór stawek op³at oraz warunków ich stosowania, opracowany przez wytwórcê ciep³a i wprowadzony jako obowi¹zuj¹cy dla okrelonych w nim odbiorców w trybie okrelonym ustaw¹.
CZÊÆ 2
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Na podstawie udzielonej przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji wytwórca ciep³a prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a.
Wytwarzanie ciep³a z paliwa gazowego typu GZ  50
odbywa siê w 30 ród³ach ciep³a o numerach od K1 do
K30, niskotemperaturowych, wbudowanych w obiekty
odbiorców, zlokalizowanych w Sopocie przy ul.:

Poz. 40

K1 Armii Krajowej 50/54
K2 Armii Krajowej 58
K3 Chrobrego 6/8
K4 Haffnera 57
K5 Kasprowicza 1
K6 Kazimierza Wielkiego 14
K7 Kociuszki 18/20
K8 Kociuszki 38
K9 Ksi¹¿¹t Pomorskich 16/18
K10 Marynarzy 4
K11 Al. Niepodleg³oci 739a
K12 Al. Niepodleg³oci 759
K13 Obodrzyców 20
K14 Obroñców Westerplatte 16
K15 Kociuszki 31
K16 Al. Niepodleg³oci 797a
K17 Czy¿ewskiego 12
K18 Al. Niepodleg³oci 751
K19 Obroñców Westerplatte 18
K20 Jana z Kolna 16
K21 Haffnera 72
K22 Majkowskiego 19
K23 ¯eromskiego 28
K24 ¯eromskiego 28
K25 Jana z Kolna 3
K26 Al. Niepodleg³oci 723a
K27 Al. Niepodleg³oci 763
K28 Haffnera 27
K29 Ksiê¿ycowa 3b
K30 Polna 16/20
Ka¿de ród³o ciep³a wyposa¿one jest w uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy.
CZÊÆ 3
Podzia³ odbiorców na grupy
Podzia³ odbiorców na grupy przeprowadzono w oparciu o przepisy § 10 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia taryfowego.
Grupy odbiorców A1  A30  odbiorcy, którym ciep³o,
wytworzone w ród³ach K1  K30, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 1 MW, dostarczane jest
bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w
których s¹ one zlokalizowane.
CZÊÆ 4
Rodzaje oraz wysokoci cen i stawek op³at
Zgodnie z przepisami § 7 ust. 7 rozporz¹dzenia taryfowego ustalono:
1) stawkê op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹,
2) stawkê op³aty za ciep³o.
4.1.Bazowa stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹:

Grupa
odbiorców
1.
A1  A30

Bazowa stawka op³aty
miesiêcznej za zamówion¹
moc ciepln¹  w z³/MW
netto
brutto *
2.
3.
7 164,38

8 740,54

*uwzglêdnia podatek VAT w wysokoci 22%
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Poz. 40, 41
4.2.Bazowa stawka op³aty za ciep³o:
Grupa
odbiorców

Bazowa stawka op³aty za ciep³o
 w z³/GJ
netto

brutto*

1.

2.

3.

A1  A30

34,76

42,40

*uwzglêdnia podatek VAT w wysokoci 22%.
CZÊÆ 5
Warunki stosowania bazowych stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie bazowe stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które okrelone zosta³y w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
 niedotrzymania przez strony wytwórcê ciep³a standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymanie przez odbiorcê warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone w
rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ 6
Zasady wprowadzania zmiany stawek op³at
6.1.Taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Wytwórca ciep³a zawiadomi pisemnie odbiorców ciep³a o rozpoczêciu stosowania stawek op³at co najmniej na 14 dni przed wystawieniem faktury za ciep³o.
Prezes Zarz¹du
B. Beszczyñski
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Gdañsk, dnia 19 stycznia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/438-A/5/239/2000/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. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
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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 22 grudnia 2000 r.
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Lêborku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 770548204
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê
taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 24 marca 2000 r. Nr OGD  820/438-A/11/2000/KK, która to
zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/401/438/U/OT1/98/SA z
dnia 28 padziernika 1998 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/418/438/U/OT1/
98/SA z dnia 28 padziernika 1998 r., ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia 24 marca 2000 r. Nr OGD 
820/438-A/11/2000/KK i og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 29 marca
2000 r. (Nr 36, poz. 218). W powy¿szej decyzji zosta³
ustalony okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w taryfie do dnia 31 sierpnia 2001 r.
Pismem z dnia 22 grudnia 2000 r. znak MPEC/303/2000 r.
(data wp³ywu: 27 grudnia 2000 r.), Przedsiêbiorstwo zwróci³o siê z wnioskiem o zmianê decyzji z dnia 24 marca
2000 r. Nr OGD  820/438-A/11/2000/KK 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 24 marca 2000 r. Nr OGD  820/438-A/11/2000/KK.
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.
I tak, art. 45 ust. 5 ustawy  Prawo energetyczne w jego
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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 dostarczone ciep³o miêdzy Przedsiêbiorstwem a jego odbiorcami.
W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

Poz. 41
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) Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o.
ul. Pionierów 11
84-300 Lêbork
2) Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdañsk
3) a/a
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 19 stycznia 2001 r.
Nr OGD-820/438-A/5/239/2000/I/KK
W Czêci 1 Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w
taryfie w miejsce dotychczasowych zapisów wskazuj¹cych na rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe wprowadza siê
treæ jak ni¿ej:
 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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W Czêci 4 Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at
 punkt 4.1 Bazowe ceny i stawki op³at okrelone w po-

Wyszczególnienie

j.m.

ni¿szej tabeli nie zawieraj¹ podatku od towarów i us³ug
otrzymuje brzmienie:

Ceny i stawki op³at w ujêciu netto
Grupa odbiorców
Grupa I A Grupa I B Grupa II A Grupa II B

Grupa III

Bazowe ceny
za zamówion¹
moc ciepln¹

z³/MW/ rok

48.419,40

38.712,96

z³/MW/m-c

4.034,95

3.226,08

Bazowe ceny
ciep³a

z³/GJ

14,02

23,71

Bazowe stawki
op³aty sta³ej za
us³ugi przesy³owe
Bazowe stawki
op³aty zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
Bazowe stawki
op³aty
abonamentowej
Bazowa cena
nonika ciep³a

z³/MW/rok

24.875,76

23.400,48

11.907,48

10.975,08

9.484,32

z³/MW/m-c

2.072,98

1.950,04

992,29

914,59

790,36

z³/GJ

7,00

6,79

4,78

3,12

2,14

z³/przy³¹cze/rok*

12,23

z³/przy³¹cze/m-c*

1,02

z³/m

3

7,62

0,00

* w przypadku wêz³ów grupowych z³/budynek/m-c lub z³/budynek/rok
 punkt 4.2 Bazowe ceny i stawki op³at okrelone w poni¿szej tabeli zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug w
wysokoci 22% otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie

j.m.

Ceny i stawki op³at w ujêciu brutto
Grupa odbiorców
Grupa I A Grupa I B Grupa II A
Grupa II B

Grupa III

Bazowe ceny
za zamówion¹
moc ciepln¹

z³/MW/ rok

59.071,68

47.229,84

z³/MW/m-c

4.922,64

3.935,82

Bazowe ceny
ciep³a

z³/GJ

17,10

28,93

Bazowe stawki
op³aty sta³ej za
us³ugi przesy³owe
Bazowe stawki
op³aty zmiennej
za us³ugi
przesy³owe
Bazowe stawki
op³aty
abonamentowej
Bazowa cena
nonika ciep³a

z³/MW/rok

30.348,48

28.548,60

14.527,08

13.389,60

11.570,88

z³/MW/m-c

2.529,04

2.379,05

1.210,59

1.115,80

964,24

z³/GJ

8,54

8,28

5,83

3,81

2,61

z³/przy³¹cze/rok*

14,92

z³/przy³¹cze/m-c*

1,24

z³/m

3

9,30

* w przypadku wêz³ów grupowych z³/budynek/m-c lub z³/budynek/rok

0,00
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 punkt 4.3 Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci otrzymuje brzmienie: W przypadku przy³¹czania 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 z pó. zm.) stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej redniorocznych nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych do
przy³¹czania 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.
Czêæ 5 Zasady ustalania cen i stawek op³at otrzymuje brzmienie:
Bazowe stawki op³at zamieszczone w czêci 4 niniejszej taryfy 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).
Czêæ 6 Warunki stosowania cen i stawek op³at otrzymuje brzmienie:
Ustalone w taryfie stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców,
które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
W Czêci 7 Zasady wprowadzania zmian cen i stawek
op³at wykrela siê punkty 7.1 i 7.2.
Dyrektor Zarz¹du
M. Hejnar

Poz. 41
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UCHWA£A Nr XXVI/318/2001
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 10 stycznia 2001 r.
w sprawie op³at administracyjnych pobieranych za czynnoci dokonywania wpisów i zmian do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w roku 2001.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 18 i art. 19 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz.31 z pón. zm.) Rada Miejska w S³upsku
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³aty administracyjne za nastêpuj¹ce czynnoci:
 dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie
114,00 z³
 dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
57,00 z³
 udzielenie na pimie informacji o podmiocie wpisanym do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w kwocie
10,00 z³
§2
Op³atê uiszcza siê w kasie Urzêdu Miasta b¹d na jego
konto, za³¹czaj¹c kopiê dowodu dokonania wp³aty do
wniosku o dokonanie czynnoci urzêdowej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upsk.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski
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