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UCHWA£A Nr 175/XXVIII/2001
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 23 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego
Urzêdu Miejskiego w £ebie.
Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 1996 r, Nr 13, poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
Nr 162, poz. 1126) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Na wniosek Zarz¹du Miasta £eby z dnia 1 lutego 2001 r.
uchwala siê Regulamin organizacyjny Urzêdu Miejskiego
w £ebie, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
£eby.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 83/XV/95 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 15 wrzenia 1995 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Urzêdu Miejskiego w £ebie
wraz z póniejszymi zmianami.

1) 13% aktualnego najni¿szego wynagrodzenia pracowników przy 9  godzinnym pobycie i dwóch posi³kach,
2) 4% aktualnego najni¿szego wynagrodzenia pracowników przy 5  godzinnym pobycie i jednym posi³ku,
3) 5% aktualnego najni¿szego wynagrodzenia pracowników przy 5  godzinnym pobycie i dwóch posi³kach,
4) przy pobycie wiêcej ni¿ jednego dziecka z rodziny odp³atnoæ wynosiæ bêdzie 75% op³aty sta³ej za drugie i
kolejne dziecko,
5) stawki zaokr¹gla siê do 5 z³ w dó³ lub powy¿ej 5 z³ do
pe³nych dziesi¹tych z³otych.
§2
Wysokoæ kwoty odp³atnoci nie jest zale¿na od iloci
dni pobytu dziecka w przedszkolu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Przedszkola w Sierakowicach
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§5
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci moc
uchwa³a Nr XLI/298/98.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
L. Borkowski

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
M. Multaniak
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UCHWA£A Nr XXVI/132/2001
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 lutego 2001 r.

232

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego.

UCHWA£A Nr XXXIII/209/01
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 27 lutego 2001 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,
poz. 578; Dz. U. Nr 144, poz. 1014) uchwala siê:

w sprawie ustalenia stawki odp³atnoci za korzystanie
z przedszkola.
Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r, Nr 13,
poz. 74; zm.: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775;
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

§1
W Statucie Powiatu Nowodworskiego w brzmieniu
nadanym w za³¹czniku do uchwa³y Nr III/12/98 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdañskim z dnia 15 grudnia
1998 r. w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 1999 r. Nr 6, poz. 16) wprowadza siê zmiany:
 w § 14 Statutu:
w ust. 2, 3 liczbê 10 zastêpuje siê liczb¹ 7.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§1

§3

Ustala siê stawkê odp³atnoci za Przedszkole w Sierakowicach w wysokoci:

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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§4

235

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia.

UCHWA£A Nr XXI/105/2001
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 lutego 2001 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Nowodworskiego
M. Molski

234
UCHWA£A Nr XXI/104/2001
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 lutego 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2001 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i 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, Nr 91, poz. 1009
i Nr 95, poz. 1041), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 7a ust. 1,
art. 10, art. 12 ust. 4, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19 pkt 1
lit. a i c oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i
Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z
1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i
Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983
i Nr 95, poz. 1041) w zwi¹zku z art. 88a ust. 3 ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 86,
poz. 958 i Nr 114, poz. 1193) oraz § 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) na wniosek
Zarz¹du Miasta uchwala siê, co nastêpuje:

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu regulowanego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 2 pkt 4,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr
58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i 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, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041) oraz art. 26 i 26a ustawy z dnia 2
lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z
1999 r. Nr 111, poz. 1281, z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5,
poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95, poz. 1041
i Nr 122, poz. 1317) na wniosek Zarz¹du Miasta uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XII/64/1999 Rady Miejskiej w Skórczu z
dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu regulowanego, zmienionej uchwa³¹ Nr XX/
103/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
 w § 2 wyrazy 28 lutego 2001 r. zastêpuje siê wyrazami 31 marca 2001 r.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

§1
W uchwale Nr XX/98/2000 Rady Miejskiej w Skórczu z
dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2001 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 5 po ust. 2 wprowadza siê ust. 2a w brzmieniu:
§ 5. 2a. Wskazuje siê inkasenta podatku od posiadania psów w osobie Pana Kazimierza Grzeni.
2. W § 6 po ust. 3 wprowadza siê ust. 3a w brzmieniu:
§ 6. 3a. Wskazuje siê inkasenta op³aty targowej w osobie Pana Kazimierza Grzeni.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk
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UCHWA£A Nr XXIV/232/2001
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 6 marca 2001 r.
w sprawie okrelenia zasad odp³atnoci za do¿ywianie
dzieci w szko³ach i przedszkolach.
Na podstawie art. 18 ust. 3 i art. 34 ust. 5 oraz art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i 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 art. 34 ust. 3 i 5 w
zwi¹zku z art. 16 ust. 3 ustawy o pomocy spo³ecznej z
dnia 29 listopada 1990 r. (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 64., poz. 414
z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 236, 237, 238
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§1
Ustala siê odp³atnoæ za posi³ki wydawane dzieciom i
m³odzie¿y, na podstawie kryterium dochodowego:
 do 100% kryterium dochodowego  bezp³atnie,
 od 101%-150% kryterium dochodowego  50%
odp³atnoci,
 od 151%-200% kryterium dochodowego  75%
odp³atnoci,
 powy¿ej 201%  100% odp³atnoci.
§2
Kryterium dochodowe podlega rewaloryzacji.
§3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (bior¹c pod
uwagê trudn¹ sytuacjê socjalno-bytow¹ i materialn¹ w
rodzinie ucznia) na podstawie wniosku z³o¿onego przez
osobê zobowi¹zan¹ do odp³atnoci lub na wniosek pedagoga szkolnego albo pracownika socjalnego mo¿e ona
zostaæ czêciowo lub ca³kowicie zwolniona z ponoszenia
odp³atnoci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Skarszewach.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2001 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
A. Flis

237
UCHWA£A Nr XV/126/2001
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe typu wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
Na podstawie art. 18 i art. 19, pkt 1 lit. c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
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) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

2) od zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
 40,00 z³.
§2
Obowi¹zek uiszczenia op³aty administracyjnej ci¹¿y na
zainteresowanym.
§3
Obowi¹zek uiszczenia op³aty administracyjnej powstaje
z chwil¹ wniesienia wniosku o dokonanie czynnoci urzêdowej podlegaj¹cej op³acie administracyjnej
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Lipiñski
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UCHWA£A Nr XL/424/2001
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 2 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Miejskiego w Lêborku.
Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miejskiego w Lêborku.
2. Treæ Regulaminu zawarta jest w za³¹czniku nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Lêborka.
§3
Traci moc uchwa³a nr XXXIV/357/2000 Rady Miejskiej
w Lêborku z dnia 29 wrzenia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego w
Lêborku oraz uchwa³a Nr XXXVII/398/2000 Rady Miejskiej
w Lêborku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego w Lêborku ustalonego uchwa³¹
Nr XXXIV/357/2000 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 29
wrzenia 2000 r.

§1

§4

Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe nie objêtych przepisami ustawy o op³acie skarbowej, podejmowanych na podstawie wniosku zainteresowanego:
1) od dokonania wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  80,00 z³,

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Jêdrzejewski
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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ZARZ¥DZENIE Nr 4/2001
Starosty Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Charzykowach na rok 2001.
Na podstawie art. 35 ust 2 i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 ze zm.)  na wniosek Dyrektora Domu Pomocy
Spo³ecznej w Charzykowach z dnia 28 lutego 2001 r. zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
1. Ustalam wysokoæ miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Charzykowach na 2001 rok w wysokoci 1.911,92 z³ (s³ownie:
jeden tysi¹c dziewiêæset jedenacie z³otych 92/100).
2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewodztwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia jego og³oszenia.
Starosta
J. Palmowski

240

Szczecin, dnia 12 marca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OSZ-820/2696-A/16/2001/II/BS
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  tekst jednolity (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 4 stycznia 2001 r.
Pana Edwarda Kmity
prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Przedsiêbiorstwo Projektowo Us³ugowe
HYDRONIKA
z siedzib¹ w Koszalinie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 330004413
zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorc¹
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienionego wy¿ej Przedsiêbiorcê, stanowi¹c¹ za³¹cznik do
niniejszej decyzji,
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2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorcy oraz zmianê warunków prowadzenia
przez tego Przedsiêbiorcê dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego
pierwszy rok stosowania taryfy, o którym mowa w
art. 23 ust 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.),
w wysokociach: dla wytwarzania ciep³a 4,88%, a dla
przesy³ania i dystrybucji ciep³a 1,68%
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do
dnia 31 maja 2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorcy Pana Edwarda
Kmity prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Projektowo Us³ugowe HYDRONIKA z siedzib¹ w Koszalinie, posiadaj¹cego koncesje z dnia
28 listopada 1998 r. nr WCC/659/2696/U/2/98/BK (zmienion¹ decyzj¹ Prezesa URE z dnia 21 wrzenia 2000 r.
nr WCC/659A/2696/W/3/2000/ZJ) na wytwarzanie ciep³a
i nr PCC/6932/2696/U/2/98/BK (zmienion¹ decyzj¹ Prezesa URE z dnia 21 wrzenia 2000 r. nr PCC/659A/2696/W/
3/2000/ZJ) na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, w dniu
4 stycznia 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbiorcê.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorca opracowa³ taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ust. 1-4 ustawy  Prawo energetyczne (Dz.U.
Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz z przepisami 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)  zwanego dalej rozporz¹dzeniem taryfowym.
Przedsiêbiorca dla pierwszego roku stosowania taryfy, do kalkulacji cen i stawek op³at przyj¹³ planowane roczne koszty prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej porównywalne do kosztów poniesionych w roku 2000.
W niniejszej decyzji wspó³czynnik korekcyjny Xw, dla
wytwarzania ciep³a zosta³ ustalony w wysokoci 4,88%,
a dla przesy³ania i dystrybucji ciep³a wspó³czynnik korekcyjny Xw ustalono w wysokoci 1,68%.
Powy¿sze wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorcy oraz zmianê warunków prowadzenia przez tego
Przedsiêbiorcê dzia³alnoci gospodarczej w pierwszym
roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
ustalono do dnia 31 maja 2002 r., co umo¿liwiæ ma po
jego up³ywie, kolejn¹ weryfikacjê kosztów stanowi¹cych
podstawê ustalenia cen i stawek op³at.
Zgodnie z § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego okres
stosowania taryfy nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw.
W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.
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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
czêci (art. 47930 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocno-Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹ w Szczecinie  ul. Wa³y Chrobrego 4,
70-502 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie
skierowana do og³oszenia na koszt przedsiêbiorstwa
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Wielkopolskiego.
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 Zachodniopomorskiego,
Pomorskiego i Wielkopolskiego.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor Pó³nocno-Zachodniego
Oddzia³u Terenowego
z siedzib¹ w Szczecinie
W. Kêpa
Otrzymuj¹:
1. Przedsiêbiorstwo Projektowo Us³ugowe Hydronika
ul. Zwyciêstwa 219
71-410 Koszalin
2. Pan W³adys³aw Lisewski
Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wa³y Chrobrego 4
70-502 Szczecin
3. Pan Maciej Musia³
Wojewoda Wielkopolski
Al. Niepodleg³oci 16/18
61-713 Poznañ
4. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
5. a/a

Przedsiêbiorstwo Projektowo Us³ugowe
HYDRONIKA
ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 12 marca 2001 r.
Nr OSZ-820/2696-A/16/2001/II/BS
TARYFA DLA CIEP£A
I. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Taryfa zawiera ceny i stawki op³at za ciep³o dostarczane odbiorcom przez Przedsiêbiorstwo Projektowo Us³ugowe HYDRONIKA w Koszalinie ul. Zwyciêstwa 219, dzia³aj¹ce na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu 28 listopada1998 r. na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/659/2696/U/2/98/BK
ze zmian¹ z dnia 21 wrzenia 2000r. nr WCC/659A/
2696/W/3/2000/ZJ
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/6932/
2696/U/2/98/BK ze zmian¹ z dnia 21 wrzenia
2000r. nr PCC/659A/2696/W/3/2000/ZJ
2. Taryfa zosta³a ustalona przy uwzglêdnieniu w szczególnoci postanowieñ:
1) 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 Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103 poz. 1099),
2) rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053) zwanego w
dalszej czêci taryfy rozporz¹dzeniem taryfowym,
3) rozporz¹dzenia 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) zwanego w dalszej
czêci taryfy rozporz¹dzeniem przy³¹czeniowym.
3. Okrelone w taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê
dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio
do zakresu wiadczonych us³ug.
II. OBJANIENIA POJÊÆ U¯YWANYCH W TARYFIE.
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
1) odbiorca -ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera energiê ciepln¹ na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
2) sprzedawca  Przedsiêbiorstwo Projektowo Us³ugowe HYDRONIKA w Koszalinie ul. Zwyciêstwa 219  przedsiêbiorstwo energetyczne dostarczaj¹ce odbiorcy ciep³o na podstawie umowy
sprzeda¿y ciep³a, zawartej z tym odbiorc¹,
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3) ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
4) lokalne ród³o ciep³a-zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
5) sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
6) przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za
grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
7) wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
8) grupowy wêze³ cieplny -wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
9) 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,
10) zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
11) obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
12) 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,
13) liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cielnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
14) handlowa obs³uga odbiorców  czynnoci zwi¹zane z:
a) odczytywaniem wskazañ oraz kontrol¹ uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych i urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci
z tytu³u dostarczonego ciep³a lub ustalenia udzia³u
odbiorcy w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowego wêz³a cieplnego,
b) obliczaniem nale¿noci, wystawianiem faktur i egzekwowaniem ich realizacji,
c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania warunków
umowy i prawid³owoci rozliczeñ,
15) moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a
lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
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16) zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê
najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach, znajduj¹cych siê w
tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ
lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
17) warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczone ciep³o,
18) sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne
powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a
w celu ogrzewania obiektów.
III.PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Podzia³ odbiorców na grupy taryfowe dokonany zosta³ wg nastêpuj¹cych kryteriów:
 róde³ ciep³a,
 sieci ciep³owniczych,
 miejsce dostarczania ciep³a.
ród³a ciep³a z oznaczeniem symboli:
1. ród³o nr 1  kot³ownia centralna zlokalizowana w Pile
przy ul. Podchor¹¿ych 1 o ³¹cznej mocy zainstalowanej 21,8 MWt. Kot³ownia wspó³pracuje z sieci¹ ciep³ownicz¹ nr 1 o parametrach 130/80oC. Zakres dzia³alnoci: wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucja ciep³a, eksploatacja wêz³ów cieplnych i instalacji odbiorczych.
2. ród³o nr 2  kot³ownia osiedlowa w m. Budowo o
³¹cznej mocy 8,7 MWt, wspó³pracuj¹ca z sieci¹ ciep³ownicz¹ nr 2 o parametrach 130/80oC.
Zakres dzia³alnoci: wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucja ciep³a, eksploatacja wêz³ów cieplnych i instalacji odbiorczych.
3. ród³o nr 3  kot³ownia osiedlowa zlokalizowana przy
ul. Mi³ej 22 w Debrznie o ³¹cznej mocy 6,95 MWt,
wspó³pracuj¹ca z sieci¹ nr 3 o parametrach 130/80oC.
Zakres dzia³alnoci: wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucja ciep³a, eksploatacja wêz³ów cieplnych i instalacji odbiorczych.
4. ród³o nr 4  kot³ownia osiedlowa zlokalizowana w m.
Rosnowo k. Koszalina o ³¹cznej mocy 5,8 MWt, wspó³pracuj¹ca z grupowym wêz³em wymiennikowym.
Zakres dzia³alnoci: wytwarzanie ciep³a, eksploatacja
wêz³a grupowego i instalacji odbiorczych.
5. ród³o nr 5  kot³ownia osiedlowa zlokalizowana przy ul.
Lutyckiej 1 w Pile, o ³¹cznej mocy 1,7 MWt, wspó³pracuj¹ca z sieci¹ ciep³ownicz¹ nr 4 o parametrach 95/70oC.
Zakres dzia³alnoci: wytwarzanie, przesy³anie i dystry-
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bucja ciep³a, eksploatacja wêz³ów cieplnych i instalacji odbiorczych.
6. ród³o nr 6  kot³ownia lokalna zlokalizowana w m.
Debrzno, ul. Kociuszki 1.
7. ród³o nr 7  kot³ownia lokalna zlokalizowana w m.
Oleszno, o ³¹cznej mocy 0,6 MWt, wspó³pracuj¹ca z
sieci¹ niskoparametrow¹ nr 5 o parametrach 95/70oC.
Zakres dzia³alnoci: wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucja ciep³a, eksploatacja wêz³ów cieplnych i instala-
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cji odbiorczych.
8. ród³o nr 8  kot³ownia osiedlowa zlokalizowana w m.
G³êbokie, o ³¹cznej mocy 0,3 MWt, wspó³pracuj¹ca z
sieci¹ niskoparametrow¹ nr 6 o parametrach 95/70 oC.
Zakres dzia³alnoci: wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucja ciep³a, eksploatacja wêz³ów cieplnych i instalacji odbiorczych.
9. ród³o nr 9-13  kot³ownie lokalne zlokalizowane w m.
Debrzno.

L.p.

Grupa taryfowa

Charakterystyka odbiorców

1

A

2

B1

Odbiorcy zasilani z Kot³owni Budowo za pomoc¹ sieci ciep³owniczej stanowi¹cej
w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanej przez sprzedawcê wraz z eksploatacj¹ wêz³a
grupowego oraz instalacji odbiorczych stanowi¹cych w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanych przez sprzedawcê

3

B2

Odbiorcy zasilani z Kot³owni Budowo za pomoc¹ sieci ciep³owniczej i wêz³ów
indywidualnych stanowi¹cych w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanej przez sprzedawcê. Miejscem dostarczania ciep³a jest wêze³ indywidualny, stanowi¹cy
w³asnoæ odbiorcy.

4

B3

Odbiorcy zasilani z Kot³owni Budowo za pomoc¹ sieci ciep³owniczej stanowi¹cej
w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanej przez sprzedawcê wraz z eksploatacj¹ wêz³a
indywidualnego, stanowi¹cego w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanego przez
sprzedawcê.

5

C

Odbiorcy zasilani z Kot³owni Osiedlowej przy ul. Lutyckiej w Pile za pomoc¹ sieci
ciep³owniczej stanowi¹cej w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanej przez sprzedawcê wraz z eksploatacj¹ wêz³ów indywidualnych oraz instalacji odbiorczych
stanowi¹cych w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanych przez sprzedawcê.

6

D

Odbiorcy zasilani z kot³owni lokalnych opalanych paliwem sta³ym w miejscowociach Oleszno i G³êbokie, wraz z eksploatacj¹ sieci ciep³owniczych niskoparametrowych stanowi¹cych w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanych przez sprzedawcê, rozliczani wg paragrafu 7 ust. 7 rozporz¹dzenia taryfowego.

7

E

Odbiorcy zasilani z Kot³owni Osiedlowej w Rosnowie wraz z eksploatacj¹ wêz³a
grupowego oraz instalacji odbiorczych stanowi¹cych w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanych przez sprzedawcê.

8

F

Odbiorcy zasilani z Kot³owni Osiedlowej w Debrznie za pomoc¹ sieci ciep³owniczej stanowi¹cej w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanej przez sprzedawcê wraz z
eksploatacj¹ wêz³ów grupowych oraz instalacji odbiorczych stanowi¹cych
w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanych przez sprzedawcê.

9

G

Odbiorcy zasilani z kot³owni lokalnej opalanej paliwem sta³ym przy ul. Kociuszki 1 w Debrznie stanowi¹cej w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanej przez sprzedawcê, rozliczani wg paragrafu 7 ust. 7 rozporz¹dzenia taryfowego

10

H

Odbiorcy zasilani z kot³owni lokalnych opalanych paliwem sta³ym przy ul. Miodowej 3, ul. Mokotowskiej 9, ul. Czerniakowskiej 1, ul. Niepodleg³oci 2 oraz
przy przystanku PKS w miejscowoci Debrzno, stanowi¹cych w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanych przez sprzedawcê, rozliczani wg paragrafu 7 ust. 6 rozporz¹dzenia taryfowego.

Odbiorcy zasilani z Kot³owni Centralnej w Pile za pomoc¹ sieci ciep³owniczej
stanowi¹cej w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanej przez sprzedawcê wraz z
eksploatacj¹ wêz³ów indywidualnych oraz instalacji odbiorczych stanowi¹cych
w³asnoæ odbiorcy, eksploatowanych przez sprzedawcê
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IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOCI CEN I STAWEK OP£AT
1. Ceny i stawki op³at.
1.1.Grupa taryfowa A.

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
62960,11
76811,33
5246,68
6400,95

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

19,58

23,89

3

27,00

32,94

9795,69
816,31

11950,74
995,90

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m

4.

Sta³a stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

5.

Zmienna stawka op³aty za
us³ugi przesy³owe

z³/GJ

3,05

3,72

6.

Stawka op³aty
abonamentowej

rata - z³/punkt
pomiarowy/m-c

11,40

13,91

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.2.Grupa taryfowa B1

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
61088,86
74528,41
5090,74
6210,70

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

21,11

25,75

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m

3

23,17

28,27

4.

Sta³a stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

10965,06
913,76

13377,37
1114,79

5.

Zmienna stawka op³aty za
us³ugi przesy³owe

z³/GJ

3,16

3,86

6.

Stawka op³aty
abonamentowej

rata  z³/punkt
pomiarowy/m-c

11,95

14,58

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.3.Grupa taryfowa B2

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
61088,86
74528,41
5090,74
6210,70

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

21,11

25,75

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m

3

23,17

28,27

4.

Sta³a stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

3895,01
324,58

4751,91
395,99

5.

Zmienna stawka op³aty za
us³ugi przesy³owe

z³/GJ

1,81

2,21

6.

Stawka op³aty
abonamentowej

rata  z³/punkt
pomiarowy/m-c

11,95

14,58

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
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1.4.Grupa taryfowa B3

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
61088,86
74528,41
5090,74
6210,70

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

21,11

25,75

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m

3

23,17

28,27

4.

Sta³a stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

6268,61
522,38

7647,70
637,30

5.

Zmienna stawka op³aty za
us³ugi przesy³owe

z³/GJ

1,89

2,31

6.

Stawka op³aty
abonamentowej

rata  z³/punkt
pomiarowy/m-c

11,95

14,58

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.5.Grupa taryfowa C

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

z³/MW/rok
rata - z³/MW/m-c

2.

Cena ciep³a

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
79221,78
6601,82

96650,57
8054,22

z³/GJ

25,50

31,11

3

20,04

24,45

18384,97
1532,08

22429,66
1869,14

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m

4.

Sta³a stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok
rata - z³/MW/m-c

5.

Zmienna stawka op³aty za
us³ugi przesy³owe

z³/GJ

5,92

7,22

6.

Stawka op³aty
abonamentowej

rata  z³/punkt
pomiarowy/m-c

11,95

14,58

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.6.Grupa taryfowa D

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

1.

Stawka op³aty miesiêcznej za z³/MW/rok
zamówion¹ moc ciepln¹
rata - z³/MW/m-c

2.

Stawka op³aty za ciep³o

z³/GJ

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%

Stawki op³at
netto
brutto*
98295,02
119919,92
8191,25
9993,33
38,15

46,54
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1.7.Grupa taryfowa E

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
87101,48
106263,81
7258,46
8855,32

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

z³/MW/rok
rata - z³/MW/m-c

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

23,85

29,10

3

14,36

17,52

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.8.Grupa taryfowa F

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki op³at
netto
brutto*
55875,01
68167,51
4656,25
5680,63

1.

Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

z³/MW/rok
rata - z³/MW/m-c

2.

Cena ciep³a

z³/GJ

18,66

22,77

3.

Cena nonika ciep³a

z³/m

3

18,26

22,28

4.

Sta³a stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe

z³/MW/rok
rata - z³/MW/m-c

11526,35
960,53

14062,15
1171,85

5.

Zmienna stawka op³aty za
us³ugi przesy³owe

z³/GJ

3,85

4,70

6.

Stawka op³aty
abonamentowej

rata  z³/punkt
pomiarowy/m-c

11,80

14,40

*ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.9.Grupa taryfowa G

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

1.

Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW/rok
rata - z³/MW/m-c

2.

Stawka op³aty za ciep³o

z³/GJ

Stawki op³at
netto
brutto*
82371,74
100493,52
6864,31
8374,47
24,17

29,49

*ceny brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%
1.10.Grupa taryfowa H

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Stawka op³aty miesiêcznej

z³/MW/rok
rata-z³/MW/m-c

Stawki op³at
netto
brutto*
92946,73
113395,01
7745,56
9449,58

2.

Stawka op³aty sezonowej

z³/MW
rata - z³/MW/m-c

216873,86
30981,98

Jedn. miary

*ceny brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysokoci 22%

264586,11
37798,02
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2. Stawki op³aty za przy³¹czenie do sieci.
1. Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czenia nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby
przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie
bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztorysowych
norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji
dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 119, poz. 773 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w
dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6
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, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103 poz. 1099).
2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia,
okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod
warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony
przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w
pkt 1.
V. ZASADY OBLICZANIA OP£AT.
1) miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹,
pobierana w ka¿dym miesi¹cu stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówiona moc ciepln¹ dla danej grupy taryfowej lub
stawki op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej grupy taryfowej zasilanej ze ród³a ciep³a, o którym mowa w § 7 ust. 7 rozporz¹dzenia taryfowego,
2) op³ata za ciep³o, pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a cieplnego lub
zewnêtrznych instalacji odbiorczych oraz ceny ciep³a dla danej grupy taryfowej lub stawki op³at za ciep³o dla danej grupy taryfowej, zasilanej ze ród³a
ciep³a, o którym mowa w § 7 ust. 7 rozporz¹dzenia
taryfowego,
3) op³ata za nonik ciep³a, pobierana za ka¿dy miesi¹c,
w którym nast¹pi³ pobór nonika ciep³a stanowi iloczyn iloci nonika ciep³a, dostarczonego do nape³nienia i uzupe³nienia ubytków wody w instalacjach
odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w wêle cieplnym oraz ceny nonika
ciep³a dla danej grupy taryfowej,
4) miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe,
pobierana w ka¿dym miesi¹cu stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla danej grupy taryfowej,
5) op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe, pobierana za
ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn iloci dostarczonego ciep³a, ustalonej
na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomiaro-

wo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przy³¹czu
do wêz³a cieplnego lub zewnêtrznych instalacji odbiorczych oraz stawki op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla danej grupy taryfowej,
6) miesiêczna rata op³aty abonamentowej, pobierana
w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów
pomiarowych i 1/12 stawki op³aty abonamentowej
dla danej grupy taryfowej,
7) op³ata miesiêczna, pobierana w ka¿dym miesi¹cu,
stanowi iloczyn stawki op³aty miesiêcznej dla danego rodzaju lokalnych róde³ ciep³a i zamówionej
mocy cieplnej,
8) op³ata sezonowa, pobierana przez 7 miesiêcy sezonu grzewczego, stanowi iloczyn stawki op³aty sezonowej dla danego rodzaju lokalnych róde³ ciep³a i
zamówionej mocy cieplnej lub powierzchni lokali w
obiektach odbiorcy.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT.
1. Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at, s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które okrelone zosta³y
w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
 niedotrzymania przez strony warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone
w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK
OP£AT.
1. O zmianie cen i stawek op³at sprzedawca powiadomi odbiorcê pisemnie, co najmniej 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.
2. Taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od daty jej publikacji w Dziennikach Urzêdowych Województw: Pomorskiego, Wielkopolskiego
i Zachodniopomorskiego.
Dyrektor PPU Hydronika
E. Kmita

241

Gdañsk, dnia 13 marca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/2844/854/2001/I/AR
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 oraz art. 23
ust. 2 pkt 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,
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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 Nr103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 6 marca 2001 r.
Zak³adu Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Czersku
zwanego w dalszej czêci decyzji
 Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 77128592
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 29 wrzenia 2000 r. Nr OGD
 820/2844/2783/2000/DJ w zakresie, ustalonego w niej,
okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla Przedsiêbiorstwa, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 30 kwietnia 2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/864/2844/N/3/2000/RW z
dnia 17 sierpnia 2000 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/737/2844/U/3/
98/AD z dnia 18 grudnia 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr
PCC/737A/2844/W/3/2000/ALK z dnia 1 marca 2000 r.
ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) w dniu 7 maja
1999 r. Nr OGD  820/2844-C/8/99/JK i og³oszona w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
dnia 11 maja 1999 r. (Nr 44, poz. 180). Powy¿sza decyzja zosta³a zmieniona decyzj¹ z dnia 24 maja 2000 r.
Nr OGD-820/2488/1351/2000/SA/BK, w której przed³u¿ono okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w taryfie do dnia 30 wrzenia 2000 r.
Pismem z dnia 13 wrzenia 2000 r. Przedsiêbiorstwo
zwróci³o siê z wnioskiem o zmianê decyzji Nr OGD-820/
2488/1351/2000/SA/BK z dnia 24 maja 2000 r. miêdzy innymi w zakresie, okrelonego t¹ decyzj¹, okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie w taki sposób, aby okres ten zosta³ przed³u¿ony do
dnia 31 marca 2001 r.
W dniu 29 wrzenia 2000 r. zosta³a wydana decyzja Nr
OGD  820/2844/2783/2000/DJ, przed³u¿aj¹ca termin obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at do dnia 31 marca
2001 r.
Nastêpnie pismem z dnia 6 marca 2001 r. (Nr KOT-10/01),
Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o do Prezesa URE z wnioskiem
o ponowne przed³u¿enie, na podstawie art. 155 Kpa, terminu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at do
dnia 30 kwietnia 2001 r., uzasadniaj¹c to trwaj¹cym postêpowaniem administracyjnym dotycz¹cym zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a, w trakcie którego zasz³a potrzeba uzupe³nienia z³o¿onego wniosku oraz koniecznoci¹ uwzglêdnienia terminów dotycz¹cych publikacji taryfy i wprowadzenia jej do stosowania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

W zwi¹zku z powy¿szym, na podstawie art. 61 § 1 w
zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezesa URE z dnia
7 maja 1999 r Nr OGD  820/2844-C/8/99/JK, zmienionej
decyzj¹ z dnia 24 maja 2000 r. Nr OGD-820/2488/1351/
2000/SA/BK oraz decyzj¹ z dnia 29 wrzenia 2000 r.
Nr OGD  820/2844/2783/2000/DJ.
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.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny.
Zgodnie z § 46 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), 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 wy¿ej
wymienionego rozporz¹dzenia, obowi¹zuj¹ nie d³u¿ej ni¿
do dnia 30 czerwca 2001 r.
Przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i
stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie pozwoli na
ich dalsze stosowanie, a wyd³u¿enie terminu ich stosowania do dnia 30 kwietnia 2001 r., nie jest sprzeczne z
terminem maksymalnie zakrelonym w wymienionym
wy¿ej rozporz¹dzeniu.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
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).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 241, 242

 502 

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 Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lena 11
89-650 Czersk
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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Gdañsk, dnia 14 marca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/1305-A/882/6/2000/2001/I/CW
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 9 marca 2001 r.
Zak³adu Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Gniewie
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 191605137
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 4 padziernika 1999 r. Nr
OGD  820/1305-B/8/99/SA, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 20
listopada 2000 r. Nr OGD  1305/A/4/2000/I/JK oraz decyzj¹ z dnia 11 grudnia 2000 r. Nr OGD -820/1305/B/7/
2000/I/JK, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a ustalonej przez
Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 30 kwietnia 2001 r.

UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/698/1305/U/3/98/J¯ z dnia
10 grudnia 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr WCC/698A/
1305/W/3/2001/BP z dnia 22 stycznia 2001 r.
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/727/1305/U/3/
98/J¯ z dnia 10 grudnia 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr
PCC/727/1305/W/3/2001/BP z dnia 22 stycznia 2001 r.
ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia 4 padziernika 1999 r. Nr OGD-820/1305-B/8/99/SA i og³oszona
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
z dnia 11 padziernika 2000 r. (Nr 106, poz. 997), a nastêpnie zmieniona decyzj¹ Prezesa URE z dnia 20 listopada 2000 r. Nr OGD  820/1305/A/2000/I/JK i decyzj¹
z dnia 11grudnia 2000 r. Nr OGD  820/1305/B/7/2000/
I/JK. W powy¿szej decyzji zosta³ ustalony okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w
taryfie do dnia 31 marca 2001 r.
Pismem z dnia 9 marca 2001 r. (znak: Ldz. Nr 461/2001)
uzupe³nionym pismem z dnia 13 marca 2001 r., Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o do Prezesa URE z wnioskiem o zmianê, na podstawie art. 155 Kpa, decyzji Prezesa URE z dnia
4 padziernika 1999 r. Nr OGD-820/1305-B/8/99/SA zmienionej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 20 listopada 2000 r. Nr
OGD-820/1305/A/2000/I/JK oraz decyzj¹ z dnia 11 grudnia 2000 r. Nr OGD-820/1305/B/7/2000/I/JK w zakresie
okrelonego t¹ decyzj¹, okresu obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w tej taryfie poprzez ustalenie nowego okresu obowi¹zywania w taki sposób, aby
okres ten zosta³ przed³u¿ony do dnia 30 kwietnia 2001 r.
W powy¿szym pimie Przedsiêbiorstwo wskaza³o miêdzy innymi, i¿ w chwili obecnej toczy siê postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia kolejnej taryfy
dla ciep³a, a okres obowi¹zywania cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 4 padziernika 1999 r. Nr OGD-820/1305 
B/8/99/SA zmienionej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 20 listopada 2000 r. Nr OGD  820/1305/A/2000/I/JK oraz decyzj¹ z dnia 11 grudnia 2000 r. Nr OGD  820/1305/B/7/
2000I/JK  koñczy siê dnia 31 marca 2001 r.
W zwi¹zku z powy¿szym, na podstawie art. 61 § 1 w
zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezesa URE z dnia 4
padziernika 1999 r. Nr OGD-820/1305  B/8/99/SA zmienionej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 20 listopada 2000 r. Nr
OGD  820/1305/A/2000/I/JK oraz decyzj¹ z dnia 11 grudnia 2000 r. Nr OGD  820/1305/B/7/2000/I/JK.
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.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, z uwagi na koniecznoæ dostosowania i weryfikacjê przed³o¿onej do zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a zgodnie z wymogami 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).
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Zgodnie z § 46 cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. 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 wy¿ej
wymienionego rozporz¹dzenia, obowi¹zuj¹ nie d³u¿ej ni¿
do dnia 30 czerwca 2001 r.
Przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i
stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie pozwoli na
ich dalsze stosowanie, a wyd³u¿enie terminu ich stosowania do dnia 30 kwietnia 2001 r., nie jest sprzeczne z
terminem maksymalnie zakrelonym w wymienionym
wy¿ej rozporz¹dzeniu.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
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 Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Wilana 6
83-140 Gniew
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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Gdañsk, dnia 15 marca 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/169/897/2/2000/2001/I/CW
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 oraz art. 23
ust. 2 pkt 2 lit. a 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 14 marca 2001 r.
Gdañskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Gdañsku
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190567430
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 29 padziernika 1999 r.
Nr OGD-820/169-A/15/99/WF zmienion¹ decyzjami z dnia
6 wrzenia 2000 r. Nr OGD-820/169/2431/2000/MS, z dnia
23 listopada Nr OGD-820/169/3489/3/2000/I/MS oraz
z dnia 19 grudnia 2000 r. Nr OGD-820/169/4038/5/2000/I/
CW/DS w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 30 kwietnia
2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce koncesjê na:
 wytwarzanie ciep³a z dnia 1 wrzenia 1998 r. Nr WCC/
27/169/U/1/98/AP zmienion¹ decyzjami z dnia 12 kwietnia 1999 r. Nr WCC/27A/169/U/1/99, z dnia 23 wrzenia
1999 r. Nr WCC/27B/169/W/3/99/RW oraz z dnia 7 kwietnia 2000 r. Nr WCC/27C/169/W/3/2000/ZJ,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 1 wrzenia 1998 r.
Nr PCC/27/169/U/1/98/AP zmienion¹ decyzjami z dnia
12 kwietnia 1999 r. Nr PCC/27A/169/U/1/99, z dnia 13
wrzenia 1999 r. Nr PCC 27/S/169/U/99 oraz z dnia 29
sierpnia 2000 r. Nr PCC/27B/169/W/3/2000/RW,
 obrót ciep³em z dnia 1 wrzenia 1998 r. Nr OCC/9/169/
U/1/98/AP zmienion¹ decyzjami z dnia 12 kwietnia
1999 r. Nr OCC/9A/169/U/1/99, z dnia 13 wrzenia
1999 r. Nr OCC/9/S/169/U/3/99 oraz z dnia 29 sierpnia
2000 r. Nr OCC/9B/169/W/3/2000/RW,
ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego da-
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lej Prezesem URE) z dnia 29 padziernika 1999 r. Nr OGD820/169-A/15/99/WF i og³oszona w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z dnia 9 listopada 1999 r. (Nr
117, poz. 1048). Decyzja zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a
z dnia 29 padziernika 1999 r. Nr OGD-820/169-A/15/99/
WF zosta³a nastêpnie zmieniona decyzjami z dnia 6 wrzenia 2000 r. Nr OGD-820/169/2431/2000/MS, z dnia 23 listopada 2000 r. Nr OGD-820/169/3489/3/2000/I/MS oraz
decyzj¹ z dnia 19 grudnia 2000 r. Nr OGD-820/169/4038/
5/2000/I/CW/DS.
Pismem z dnia 14 marca 2001 r. (znak SP/1954/2001)
Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o o zmianê decyzji Prezesa URE
z dnia 29 padziernika 1999 r. Nr OGD-820/169-A/15/99/
WF w zakresie ustalonego w tej decyzji okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie w taki sposób, aby okres ten zosta³ przed³u¿ony do
dnia 30 kwietnia 2001 r. Z kolei wczeniej pismem z dnia
12 marca 2001 r. (znak SP/1/1874/2001) Przedsiêbiorstwo
wyst¹pi³o z wnioskiem o zatwierdzenie drugiej taryfy dla
ciep³a, opracowanej na podstawie przepisów 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) zwanego dalej rozporz¹dzeniem taryfowym.
W zwi¹zku z powy¿szym na podstawie art. 61 § 1 w
zwi¹zku z art. 155 kpa wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dnia 29 padziernika 1999 r. Nr OGD-820/169  A/15/99/WF w zakresie okresu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a.
Zgodnie 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.
Po przeprowadzeniu analizy wniosku w sprawie przed³u¿enia terminu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a do dnia 30 kwietnia 2001 r. oraz bior¹c pod uwagê
fakt z³o¿enia w dniu 12 marca 2001 r. wniosku o zatwierdzenie drugiej taryfy dla ciep³a, co wymaga przeprowadzenia analizy kosztów planowanych stanowi¹cych podstawê kalkulowania cen i stawek op³at zawartych w taryfie, Prezes URE uzna³, i¿ wniosek o przed³u¿enie okresu
obowi¹zywania taryfy jest zasadny.
Zgodnie z § 46 cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. 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 wy¿ej
wymienionego rozporz¹dzenia taryfowego, obowi¹zuj¹
nie d³u¿ej ni¿ do dnia 30 czerwca 2001 r.

Przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i
stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie pozwoli na
ich dalsze stosowanie, a wyd³u¿enie terminu ich stosowania do dnia 30 kwietnia 2001 r. nie jest sprzeczne z
terminem maksymalnie zakrelonym w wymienionym
wy¿ej rozporz¹dzeniu taryfowym.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
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). 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 URE 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. Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Zawidzy Czarnego 17
80-433 Gdañsk
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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