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379
UCHWA£A Nr XXVII/229/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 9 marca 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej na rok
2001 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Dz. U. z 1996 r. 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. 101,
Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
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Nr 62, poz. 718), art. 18 i 19 pkt 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z pón. zm.), Rada Gminy w Nowej Wsi Lêborskiej uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê w gminie Nowa Wie Lêborska op³atê
administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe nie objête przepisami o op³acie skarbowej:
 za dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  30 z³,
 za dokonanie zmian porz¹dkowych do wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  15 z³.

Poz. 379, 380

3. Obszar pobierania op³at za parkowanie pojazdów na
drogach publicznych oznaczony jest znakami pionowymi D-44 strefa parkowania, D-45 koniec strefy
parkowania wraz z tabliczkami T-30 wskazuj¹cymi sposób ustawienia pojazdu wzglêdem krawêdzi jezdni oraz
znakiem P-18 stanowisko postojowe.
§2

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838), § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 3, § 5, § 6, § 7
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad wporwadzenia op³at za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 51, poz. 608), art. 18 ust. 2
pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Dz. U. z 1996 r. 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. 101, Nr 162, poz. 1126)
Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:

1. Wprowadza siê w Strefie P³atnego Parkowania stosownie do treci § 1 pkt 1 niniejszej uchwa³y op³aty za parkowanie w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) 0,50 z³  za pierwsze pó³ godziny parkowania,
2) 1,50 z³  za pierwsz¹ godzinê parkowania,
3) 2,0 z³  za ka¿d¹ nastêpn¹ godzinê parkowania do
trzech godzin,
4) 3,0 z³  za czwart¹ i pi¹t¹ godzinê parkowania
5) 4,0 z³  za szóst¹ godzinê parkowania i ka¿d¹ nastêpn¹,
6) 800,0 z³  miesiêcznie za miejsca zastrze¿one oznaczone znakiem D-18a parking miejsce zastrze¿one,
7) dla autobusów stawka podstawowa mno¿ona jest
razy trzy (x3),
8) dla samochodów ciê¿arowych bez przyczepy stawka podstawowa mno¿ona jest razy trzy (x3),
9) dla samochodów ciê¿arowych z przyczepami stawka podstawowa mno¿ona jest razy piêæ (x5).
2. Wprowadza siê w Strefie P³atnego Parkowania, o której mowa wy¿ej w § 1 op³aty abonamentowe uprawniaj¹ce do parkowania pojazdów samochodowych na
ogólnodostêpnych niestrze¿onych stanowiskach postojowych:
1) miesiêczne  od ka¿dego pojazdu samochodowego
 osobowego  150,0 z³,
2) miesiêczne  od ka¿dego pojazdu samochodowego
 ciê¿arowego  180,0 z³,
3) tygodniowe  od ka¿dego pojazdu samochodowego  osobowego  40,0 z³ ,
4) tygodniowe  od ka¿dego pojazdu samochodowego  ciê¿arowego  60,0 z³,
5) identyfikator mieszkañca w wysokoci  20,0 z³ za
okres 1 roku (rok kalendarzowy).
Identyfikator przys³uguje mieszkañcowi ulicy objêtej
obszarem parkowania p³atnego niestrze¿onego tylko
w obrêbie ulicy na której zamieszkuje, ma prawo w³asnoci do pojazdu uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i zameldowany jest na pobyt sta³y .
3. Abonamenty tygodniowe, miesiêczne, roczne bêd¹
wydawane za okazaniem dowodu rejestracyjncgo i
wpisaniem na abonament numeru rejestracyjnego .

§1

§3

1. W celu zmniejszenia deficytu miejsc postojowych oraz
zwiêkszenia rotacji pojazdów parkuj¹cych na drogach
publicznych w centrum Miasta S³upska wprowadza siê
op³aty za parkowanie pojazdów na obszarze zwanym
Stref¹ P³atn¹ Parkowania okrelonym przez Prezydenta Miasta S³upska.
2. Za miejsca postojowe p³atne niestrze¿one, zlokalizowane w obszarze, oznaczone znakami pionowymi
D-18a parking  miejsce zastrze¿one i tabliczk¹ T-29
informuj¹c¹ o miejscach dla pojazdów przewo¿¹cych
lub kierowanych przez osoby niepe³nosprawne maj¹ce trudnoci w poruszaniu siê oraz znakiem poziomym
P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepe³nosprawnej
nie pobiera siê op³at.

1. Op³aty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwa³y, pobiera siê za parkowanie w Strefie P³atnego Parkowania ustalonej w sposób wskazany w § 1 niniejszej
uchwa³y w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 9.00 do 17.00. Za parkowanie w sobotê,
niedzielê i dni wi¹teczne op³at nie pobiera siê.
2. Postanowienia § 2 nie dotycz¹:
 oznakowanych pojazdów s³u¿b komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciep³owniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii,
 oznakowanych pojazdów Stra¿y Miejskiej uczestnicz¹cych w akcji zwi¹zanej z zapewnieniem bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

380
UCHWA£A Nr XXX/365/01
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta S³upska, ustalenia sposobu ich pobierania
oraz ustalenia stawek tych op³at.
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Poz. 380, 381

 pracowników zarz¹du drogi podczas wykonywania
obowi¹zków s³u¿bowych, posiadaj¹cych odpowiednie upowa¿nienie,
 osób niepe³nosprawnych kieruj¹cych pojazdami,
 osób przewo¿¹cych osoby niepe³nosprawne, które
wymagaj¹ pomocy osób trzecich,
 wiadcz¹cych us³ugi przewozu osób i rzeczy (pojazdy TAXI osobowe, TAXI baga¿owe) tylko na wyznaczonych postojach,
 Radnych Rady Miejskiej w S³upsku tylko na Placu
Zwyciêstwa.
§4
l. Op³aty jednorazowe, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwa³y za korzystanie z wyznaczonych ogólnodostêpnych niestrze¿onych miejsc postojowych
wnosi siê z góry poprzez:
 uiszczenie op³aty w parkomacie (urz¹dzeniu kasuj¹co-rejestruj¹cym wydaj¹cym bilet parkomatowy potwierdzaj¹cy dokonanie op³aty) za pomoc¹ monet,
¿etonów lub poprzez uiszczenie op³at za pomoc¹ kart
magnetycznych lub wielofunkcyjnych kart elektronicznych.
2. Op³aty abonamentowe, okrelone w § 2 ust. 2 niniejszej uchwa³y, s¹ uiszczane w Biurze Obs³ugi Obszaru
P³atnego Parkowania w zamian za otrzymanie karty
abonamentowej lub identyfikatora.
3. Dowód uiszczenia op³aty winien byæ umieszczony wewn¹trz pojazdu za przedni¹ szyb¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy kontrolê.
4. Wniesienie op³aty za przewidywany czas parkowania,
jak równie¿ umieszczenie za szyb¹ samochodu dowodu jej uiszczenia powinno nast¹piæ niezw³ocznie po zaparkowaniu.
5. W ramach op³aconego czasu parkowania mo¿na zmieniaæ miejsca parkowania w obszarze parkowania p³atnego niestrze¿onego.
6. Do kontroli uiszczania op³at upowa¿nia siê oprócz operatora równie¿ Stra¿ Miejsk¹ w S³upsku.
§5
1. W razie stwierdzenia nie wniesienia op³aty, o której
mowa w § 2 niniejszej uchwa³y pobiera siê op³atê podwy¿szon¹.
2. Op³atê podwy¿szon¹, o której mowa w ust. 1 ustala siê
w wysokoci dziesiêciokrotnej stawki podstawowej.
3. Stawkê podstawow¹ stanowi op³ata za jedn¹ godzinê
parkowania.
§6
Postój pojazdów zaopatrzenia oraz postój taksówek
osobowych i baga¿owych w obszarze parkowania p³atnego niestrze¿onego jest odp³atny w czasie funkcjonowania obszaru tak jak postój innych pojazdów. Op³ata nie
dotyczy miejsc wyznaczonych oznaczonych znakiem
TAXI.
§7
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIX/339/01 Rady Miejskiej w
S³upsku z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych na terenie miasta S³upska, ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia stawek tych
op³at.
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§8

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
S³upska.
§9
`Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
J. Szumski

381
Porozumienie
zawarte w dniu 27 kwietnia 2001 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a
Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Oddzia³u Terenowego w S³upsku.
w sprawie powierzenia niektórych zadañ z zakresu administracji rz¹dowej do wykonania Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w
S³upsku.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577; z 1999 r. Nr 70, poz. 778; z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 22, poz. 268, Nr 48, poz. 550 i 552, Nr 62, poz. 718 i
Nr 122, poz. 1321) zosta³o zawarte porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Wojewoda Pomorski powierza a Dyrektor Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w S³upsku
przyjmuje wykonanie obowi¹zków wojewody, jako organu egzekucyjnego w sprawach okrelonych w art. 38, 41,
43 i 44 w zw. z art. 45 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o
zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 1995 r. Nr 86, poz. 433 z pón. zm.)
§2
Przy za³atwianiu spraw okrelonych w porozumieniu
strona przejmuj¹ca:
1) zobowi¹zuje siê przestrzegaæ zasad prowadzenia egzekucji okrelonych w ustawie z dnia 17 czerwca
1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z pón. zm.),
2) w korespondencji u¿ywaæ bêdzie swych pieczêci nag³ówkowych lub swych druków korespondencyjnych, a do podpisu pieczêci o treci: z upowa¿nienia Wojewody Pomorskiego z podaniem nazwiska
i stanowiska s³u¿bowego podpisuj¹cego,
3) w podstawie prawnej za³atwianych spraw powo³ywaæ siê bêdzie na treæ niniejszego porozumienia,
4) decyzje i postanowienia opatrzone bêd¹ klauzul¹ o
prawie strony do odwo³ania za porednictwem strony przejmuj¹cej.
§3
Wojewoda Pomorski ma prawo kontroli prawid³owoci i zgodnoci z prawem prowadzenia powierzonych stronie przejmuj¹cej spraw.
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Poz. 381, 382, 383
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§4
Strona przejmuj¹ca powierzone jej sprawy wykonywaæ
bêdzie w ramach rodków w³asnych.
§5
Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zaæ porozumienie za
trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.
§6
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia prawa przy za³atwianiu powierzonych spraw.
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w 5 jednobrzmi¹cych egzemplarzach.
Dyrektor
Wojewoda Pomorski
Oddzia³u Terenowego
T. Sowiñski
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
w S³upsku
K. Kuraczyk

382
Porozumienie
zawarte w dniu 27 kwietnia 2001 r.
pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
a
Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Oddzia³u Terenowego w Gdyni
w sprawie powierzenia niektórych zadañ z zakresu administracji rz¹dowej do wykonania Dyrektorowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w
Gdyni.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577; z 1999 r. Nr 70, poz. 778; z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 22, poz. 268, Nr 48, poz. 550 i 552, Nr 62, poz. 718 i
Nr 122, poz. 1321) zosta³o zawarte porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1
Wojewoda Pomorski powierza a Dyrektor Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej Oddzia³u Terenowego w Gdyni
przyjmuje wykonanie obowi¹zków wojewody, jako organu egzekucyjnego w sprawach okrelonych w art. 38, 41,
43 i 44 w zw. z art. 45 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o
zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 1995 r. Nr 86, poz. 433 z pón. zm.).
§2
Przy za³atwianiu spraw okrelonych w porozumieniu
strona przejmuj¹ca:
1) zobowi¹zuje siê przestrzegaæ zasad prowadzenia egzekucji okrelonych w ustawie z dnia 17 czerwca
1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z pón. zm.),
2) w korespondencji u¿ywaæ bêdzie swych pieczêci na-

g³ówkowych lub swych druków korespondencyjnych,
a do podpisu pieczêci o treci: z upowa¿nienia Wojewody Pomorskiego z podaniem nazwiska i stanowiska s³u¿bowego podpisuj¹cego,
3) w podstawie prawnej za³atwianych spraw powo³ywaæ
siê bêdzie na treæ niniejszego porozumienia,
4) decyzje i postanowienia opatrzone bêd¹ klauzul¹ o
prawie strony do odwo³ania za porednictwem strony
przejmuj¹cej.
§3
Wojewoda Pomorski ma prawo kontroli prawid³owoci i zgodnoci z prawem prowadzenia powierzonych stronie przejmuj¹cej spraw.
§4
Strona przejmuj¹ca powierzone jej sprawy wykonywaæ
bêdzie w ramach rodków w³asnych.
§5
Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zaæ porozumienie za
trzymiesiêcznym wypowiedzeniem.
§6
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia prawa przy za³atwianiu powierzonych spraw.
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w 5 jednobrzmi¹cych egzemplarzach.
Dyrektor
Wojewoda Pomorski
Oddzia³u Terenowego
T. Sowiñski
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
w Gdyni
J. Walczak

383

Gdañsk, dnia 19 kwietnia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/9361-A/8/2001/II/JG
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. 
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Poz. 383

Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 22 lutego 2001 r.
M³odzie¿owej Spó³dzielni Mieszkaniowej
Szkuner I
z siedzib¹ we W³adys³awowie
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 001313830
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a  w wysokoci 3,14 %,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a  w wysokoci (-16,77) %,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 30 kwietnia 2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/912/9361/N/3/2000/MJ
z dnia 4 padziernika 2000 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/838/9361/
W/3/99/MJ z dnia 18 maja 1998 r.
w dniu 22 lutego 2001 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.
 Prawo energetyczne (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, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do kompetencji Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki nale¿y ustalanie wspó³czynników
korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to przedsiêbiorstwo
dzia³alnoci gospodarczej oraz ustalanie okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników.
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
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w ob-
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rocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy
rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Przedsiêbiorstwo przy ustalaniu bazowych cen i stawek op³at uwzglêdni³o równie¿ planowane roczne koszty
modernizacji i rozwoju (§ 11 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Jednoczenie, maj¹c na uwadze ochronê interesów odbiorców, dokona³o subsydiowania grup taryfowych, zgodnie z przepisem § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia
taryfowego.
Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie
2 sentencji decyzji, zosta³y ustalone adekwatnie do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie obowi¹zywania taryfy. Przy ustaleniu
wysokoci wspó³czynnika korekcyjnego dla dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a
uwzglêdniono w szczególnoci wzrost uzasadnionych
kosztów amortyzacji wynikaj¹cych miêdzy innymi z przeprowadzonej modernizacji sieci ciep³owniczej oraz wêz³ów cieplnych.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y
w cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 30 kwietnia 2002 r.,
tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê potrzeb¹
weryfikacji kosztów przyjêtych do kalkulacji cen i 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,
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
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. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego).
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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
K.o
1. Zarz¹d M³odzie¿owej Spó³dzielni Mieszkaniowej
Szkuner I
ul. 1000-lecia P.P. 48,
84-120 W³adys³awowo
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-958 Gdañsk
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZA£¥CZNIK DO DECYZJI
PREZESA URE
NR OGD-820/9361-A/8/2001/II/JG
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
Spis treci:
Czêæ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto
4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto
4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci
Czêæ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
Czêæ VI
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ I
OBJANIENIA POJÊÆ
I SKRÓTÓW U¯YWANYCH W TARYFIE
1) ustawa  ustawa 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,
Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Dz. U. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),

Poz. 383

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) wytwórca i dystrybutor ciep³a  M³odzie¿owa Spó³dzielnia Mieszkaniowa Szkuner I z siedzib¹ we W³adys³awowie, ul.1000-lecia P.P. 48, zwana dalej M.S.M.
Szkuner I  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem, przesy³aniem i dystrybucj¹
ciep³a wytworzonego we w³asnym ródle ciep³a,
5) odbiorca  ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o
na podstawie umowy sprzeda¿y zawartej z przedsiêbiorstwem energetycznym,
6) grupa odbiorców  odbiorcy o tym samym charakterze zapotrzebowania na ciep³o, dla których stosowane s¹ jednakowe ceny i stawki op³at,
7) ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
8) 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,
9) przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,
albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za
grupowym wêz³em cieplnym lub lokalnym ród³em
ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,
10) 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,
11) grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
12) 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,
13) zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektami,
14) obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
15) 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,
16) liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w
przy³¹czach do wêz³ów cieplnych 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,
17) zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê

18)

19)
20)

21)
22)
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Poz. 383

najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca
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,
warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura
powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,
tabela regulacyjna  przedstawiona w postaci tabeli
lub na wykresie zale¿noæ temperatury nonika ciep³a od warunków atmosferycznych,
sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne
powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a
w celu ogrzewania obiektów,
sieæ niskoparametrowa  sieæ cieplna pracuj¹ca w
warunkach obliczeniowych przy temperaturach 95/
70°C,
KR  ród³o ciep³a zlokalizowane we W³adys³awowie
przy ulicy Abrahama 4, w którym ciep³o wytwarzane
w postaci gor¹cej wody pochodzi ze spalania mia³u
wêglowego.

CZÊÆ II
ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ
ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
M.S.M. Szkuner I prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji:
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/838/9361/
W/3/99/MJ z dnia 18 maja 1999 r.,
 na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/912/9361/N/3/2000/MJ
z dnia 4 padziernika 2000 r.
CZÊÆ III
PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
Grupa I  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a KR, dostarczane jest do obiektów niskoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ nale¿¹c¹ do M.S.M. Szkuner I poprzez indywidualne wêz³y cieplne, stanowi¹ce
w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
Grupa II  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a KR, dostarczane jest do obiektów niskoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ poprzez indywidualne wêz³y cieplne, stanowi¹ce ³¹cznie z t¹ sieci¹ w³asnoæ M.S.M.
Szkuner I i przez ni¹ eksploatowane.
Grupa III  odbiorcy, którym ciep³o, wytworzone w ródle ciep³a KR, dostarczane jest do obiektów niskoparametrow¹ sieci¹ ciep³ownicz¹ nale¿¹c¹ do M.S.M. Szkuner I poprzez indywidualne wêz³y cieplne, stanowi¹ce
w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane, natomiast ciep³a woda u¿ytkowa dostarczana jest do obiektów odbiorców z grupowego wêz³a cieplnego poprzez
zewnêtrzne instalacje odbiorcze nale¿¹ce do M.S.M.
Szkuner I i przez ni¹ eksploatowane.

CZÊÆ IV
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ
BAZOWYCH CEN I STAWEK OP£AT
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu netto.

Grupa
odbiorców

Bazowa cena za
zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW]

Grupa I
Grupa II
Grupa III

Roczna
72.112,08
72.112,08
72.112,08

Miesiêczna
6.009,34
6.009,34
6.009,34

Bazowa
cena
ciep³a
[z³/GJ]
20,88
20,88
20,88

Bazowa
cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]
18,50
18,50
18,50

Bazowa stawka
op³aty
abonamentowej [z³
/punkt pomiarowy/
miesi¹c]
7,54
7,54
7,54

Bazowa stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe
sta³a
zmienna
[z³/MW]
[z³/GJ]
roczna
miesiêczna
7.895,04
657,92
2,03
13.738,20
1.144,85
4,24
12.974,52
1.081,21
3,89

4.2.Bazowe ceny i stawki op³at w ujêciu brutto*.

Grupa
odbiorców
Grupa I
Grupa II
Grupa III

Bazowa cena za
zamówion¹ moc ciepln¹
[z³/MW]
Roczna

Miesiêczna

87.976,74
87.976,74
87.976,74

7.331,39
7.331,39
7.331,39

Bazowa
cena
ciep³a
[z³/GJ]

Bazowa
cena
nonika
ciep³a
3
[z³/m ]

25,47
25,47
25,47

22,57
22,57
22,57

*  uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.

Bazowa stawka
op³aty
abonamentowej
[z³/punkt
pomiarowy/
miesi¹c]
9,20
9,20
9,20

Bazowa stawka op³aty za us³ugi
przesy³owe
sta³a
zmienna
[z³/MW]
[z³/GJ]
Roczna
Miesiêczna
9.631,92
16.760,64
15.828,96

802,66
1.396,72
1.319,08

2,48
5,17
4,75
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4.3.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czenia nowych odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia
potrzeby przy³¹czenia odbiorcy, stawki op³at za
przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych 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.
4.3.2. W przypadku 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 4.3.1.
CZÊÆ V
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT
5.1.Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at stosowane s¹ przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez M.S.M. Szkuner I standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone w
rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
ZASADY WPROWADZANIA
ZMIANY CEN I STAWEK OP£AT
Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni po
jej opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej
14 dni przed dat¹ wystawienia pierwszej faktury za ciep³o.
Prezes Zarz¹du
K. Darznik

Poz. 383, 384
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Zastêpca Prezesa Zarz¹du
M. Szymañski

384

Gdañsk, dnia 24 kwietnia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/108-A/1419/1/2001/I/SK
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z
art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i
Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980,
Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 12 kwietnia 2001 r.
Zak³adu Energetyki Cieplnej KOSPEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Kocierzynie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190573033
zwanego w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem"
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 10 lutego 2000 r. Nr OGD
 820/108-C/8/99/AP/2000, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 3
stycznia 2001 r. Nr OGD  820/108-C/3/19/2000/I/DJ, 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 31 maja 2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a,
która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE") z dnia
10 lutego 2000 r. Nr OGD  820/108-C/8/99/AP/2000 i
og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 21 lutego 2000 r. (Nr 16, poz. 62), a
nastêpnie zmieniona decyzj¹ z dnia 3 stycznia 2001 r. Nr
OGD  820/108-C/3/19/2000/I/DJ.
Pismem z dnia 12 kwietnia 2001 r. (znak: L.dz. 37/2001),
Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o o przed³u¿enie terminu obowi¹zywania pierwszej taryfy do dnia 31 maja 2001 r.
W powy¿szym pimie Przedsiêbiorstwo wskaza³o, i¿
w chwili obecnej jest w trakcie opracowywania wniosku
o zatwierdzenie drugiej taryfy dla ciep³a. Przed³u¿enie
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy pozwoli stosowaæ ceny i stawki op³at w niej zawarte do czasu wejcia
w ¿ycie drugiej taryfy.
W zwi¹zku z powy¿szym, na podstawie art. 61 § 1 w
zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie admini-
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stracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem wejcie
w ¿ycie z dniem 25 listopada 2000 r. nowego 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 w dalszej czêci rozporz¹dzeniem taryfowym, spowodowa³o koniecznoæ dostosowania przez Przedsiêbiorstwo przed³o¿onej taryfy dla ciep³a do regulacji prawnych wynikaj¹cych z powy¿szego
aktu prawnego. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania
bazowych cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie pozwoli na ich dalsze stosowanie, tym bardziej, i¿ w
chwili obecnej Przedsiêbiorstwo prowadzi prace nad przygotowaniem wniosku w sprawie zatwierdzenia drugiej
taryfy dla ciep³a. Jednoczenie przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek nie stoi w sprzecznoci z §46 rozporz¹dzenia taryfowego.
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
oraz art. 47946 pkt. 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
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. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
Otrzymuj¹:
1. Zak³ad Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o.
ul. Tetmajera 3
83-400 Kocierzyna
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Gdañsk, dnia 27 kwietnia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/169-A/ 1472 /2001/I/MS
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z
art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i
Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz.668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980,
Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 26 kwietnia 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, z dnia
19 grudnia 2000 r. Nr OGD-820/169/4038/5/2000/I/CW/DS
oraz z dnia 15 marca 2001 r. Nr OGD-820/169/897/2/2000/
2001/I/CW 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 31 maja
2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a,
która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE) z dnia
29 padziernika 1999 r. Nr OGD-820/169-A/15/99/WF i
og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 9 listopada 1999 r. (Nr 117, poz. 1048),
a nastêpnie zmieniona decyzjami Prezesa URE 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, z dnia 19 grudnia 2000 r.
 Nr OGD-820/169/4038/5/2000/I/CW/DS oraz z dnia
15 marca 2001 r.
 Nr OGD-820/169/897/2/2000/2001/I/CW.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 385, 386
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Pismem z dnia 26 kwietnia 2001 r. (znak SP/2870//2001)
Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o z wnioskiem o przed³u¿enie
terminu obowi¹zywania pierwszej taryfy do dnia 31 maja
2001 r.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, na podstawie art. 61 § 1
w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem wejcie
w ¿ycie z dniem 25 listopada 2000 r. nowego 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, spowodowa³o koniecznoæ dostosowania przez
Przedsiêbiorstwo przed³o¿onej taryfy dla ciep³a do regulacji prawnych wynikaj¹cych z powy¿szego aktu prawnego. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie pozwoli
na ich dalsze stosowanie, tym bardziej, i¿ w chwili obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a. Jednoczenie
przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at nie stoi w sprzecznoci z § 46 rozporz¹dzenia
taryfowego.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne,
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego). 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. 47949
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. Zawiszy Czarnego 17
80-433 Gdañsk
2. Wojewoda Pomorski,
3. a/a
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Gdañsk, dnia 30 kwietnia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-820/1309-C/1512/2/2001/I/DJ
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z
art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i
Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980,
Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099)
na wniosek
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
Puckiej Gospodarki Komunalnej
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Pucku
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 191415939
zwanej w dalszej czêci decyzji  Przedsiêbiorstwem
postanawiam
zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 15 lutego 2000 r. Nr OGD820/1309-C/8/99/2000/WP, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 29
grudnia 2000 r. Nr OGD-820/1309-A/4/2000/I/WP, 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 31 maja 2001 r.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo ustali³o (pierwsz¹) taryfê dla ciep³a,
która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej Prezesem URE") z dnia
15 lutego 2000 r. Nr OGD-820/1309-C/8/99/2000/WP i
og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2000 r. (Nr 21, poz. 110), a
nastêpnie zmieniona decyzj¹ Prezesa URE z dnia 29 grudnia 2000 r. Nr OGD-820/1309-A/4/2000/I/WP.
Pismem z dnia 26 kwietnia 2001 r. (znak: L.dz. 11/ZEC/
01), Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o z wnioskiem o przed³u¿enie terminu obowi¹zywania pierwszej taryfy do dnia
31 maja 2001 r. W powy¿szym pimie Przedsiêbiorstwo
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wskaza³o miêdzy innymi, i¿ w chwili obecnej toczy siê
postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
drugiej taryfy dla ciep³a, a przed³u¿enie okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy pozwoli stosowaæ ceny i stawki
op³at w niej zawarte do czasu wejcia w ¿ycie nowej taryfy.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, na podstawie art. 61 § 1
w zwi¹zku z art. 155 kpa, wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie zmiany wy¿ej wskazanej decyzji.
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku
Prezes URE uzna³, i¿ jest on zasadny, albowiem wejcie
w ¿ycie z dniem 25 listopada 2000 r. nowego 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, spowodowa³o koniecznoæ dostosowania przez
Przedsiêbiorstwo przed³o¿onej taryfy dla ciep³a do regulacji prawnych wynikaj¹cych z powy¿szego aktu prawnego. Przed³u¿enie za okresu obowi¹zywania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w pierwszej taryfie pozwoli
na ich dalsze stosowanie, tym bardziej, i¿ w chwili obecnej toczy siê postêpowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciep³a. Jednoczenie
przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at nie stoi w sprzecznoci z § 46 rozporz¹dzenia
taryfowego.
Tym samym Prezes URE uzna³, i¿ za przed³u¿eniem
okresu obowi¹zywania pierwszej taryfy dla ciep³a przemawia s³uszny interes Przedsiêbiorstwa.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du antymonopolowego  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
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. 47949
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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Otrzymuj¹:
1. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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Gdañsk, dnia 30 kwietnia 2001 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/1305-A/ 12 /2001/II/CW
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz 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 19 lutego 2001 r.
Zak³adu Us³ug Komunalnych
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Gniewie
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 191605137
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a w wysokoci 1,15 %,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a w wysokoci (-2,6%),
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2  do dnia 31 lipca 2002 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 387
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 wytwarzanie ciep³a z dnia 10 grudnia 1998 r Nr WCC/
698/1305/U/3/98/J¯., zmienion¹ decyzj¹ z dnia 22 stycznia 2001 r. Nr WCC/698 A/1305/W/3/2001/BP,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 10 grudnia
1998 r. Nr PCC/727/1305/U/3/J¯, zmienion¹ decyzj¹ z
dnia 22 stycznia 2001 r Nr PCC/727/1305/W/3/2001/BP
w dniu 19 lutego 2001 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.
 Prawo energetyczne (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, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em,
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do kompetencji Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki nale¿y ustalanie wspó³czynników
korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to przedsiêbiorstwo
dzia³alnoci gospodarczej oraz ustalanie okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników.
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 padziernika 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 decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie planowanych uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, dla
pierwszego roku stosowania taryfy oraz na podstawie
oceny porównywalnych kosztów poniesionych przez
Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym
pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, zosta³y ustalone adekwatnie do
mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku obowi¹zywania taryfy.
Wp³yw na okrelenie wysokoci wspó³czynników korekcyjnych mia³y zmiany w warunkach funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa, w szczególnoci za likwidacja nieefektywnego ród³a ciep³a, zastosowana konwersja paliwa,
wprowadzenie do rozliczeñ z odbiorcami systemu z zastosowaniem uk³adów pomiarowo  rozliczeniowych
(systemu opomiarowanego) oraz wprowadzony dniem
1 stycznia 2001 r. i pobierany przez gminê podatek od
nieruchomoci wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania ciep³a oraz ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczych s³u¿¹cych do jego przesy³ania i dystrybucji.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw uwzglêdnione zosta³y w

cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
Wyznaczaj¹c okres stosowania taryfy do dnia 31 lipca
2002 r., tj. na okres krótszy ni¿ dwa lata, kierowa³em siê
przede wszystkim potrzeb¹ weryfikacji kosztów planowanych przyjêtych do kalkulacji cen i 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. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 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
K.o
1. Zak³ad Us³ug Komunalnych
Spó³ka z o.o
ul Wilana 6
83-140 Gniew
2. Pan Tomasz Sowiñski
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
 ustawa  ustawa 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),
 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),
 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),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a, tj. Zak³ad Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilana 6, 83-140 Gniew, zwany dalej ZUK,
 odbiorca  ka¿dy, kto pobiera ciep³o na podstawie
umowy zawartej z ZUK,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadza-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

j¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 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,
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 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,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o ciep³a z obiektem,
 obiekt  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczania nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych 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,
 zamówiona moc cieplna  ustalona przez odbiorcê
najwiêksza 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,
 warunki obliczeniowe  obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okrelona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o,
 sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem
roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w
celu ogrzewania obiektów.
 ród³o ciep³a nr 1  kot³ownia przy ul. Hallera 3 w Gniewie, w której ciep³o wytarzane jest ze spalania paliwa
sta³ego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 2  kot³ownia przy ul. Krasickiego 6 w Gniewie, w której ciep³o wytwarzane jest ze
spalania paliwa gazowego,
 lokalne ród³o ciep³a nr 3  kot³ownia przy ul. Krasickiego 8 w Gniewie, w której ciep³o wytwarzane jest ze
spalania paliwa gazowego.
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CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Sprzedawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/698/1305/U/3/98/J¯ z
dnia 10 grudnia 1998 r. zmienionej decyzj¹ Nr WCC/
698A/1305/W/3/2001/BP z dnia 22 stycznia 2001 r.
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/727/1305/U/
3/98/J¯ z dnia 10 grudnia 1998 r. zmienionej decyzj¹
Nr PCC/727A/1305/W/3/2001/BP z dnia 22 stycznia 2001 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Podzia³u odbiorców na grupy dokonano ze wzglêdu
na ród³o ciep³a oraz ze wzglêdu na miejsce dostarczenia
ciep³a.
GRUPA I  odbiorcy, dla których ciep³o w postaci gor¹cej wody, wytworzone w ródle ciep³a nr 1, dostarczane jest poprzez sieæ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ
ZUK i przez niego eksploatowan¹, do wêz³ów cieplnych
stanowi¹cych w³asnoæ odbiorcy, uk³ady pomiarowo 
rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ odbiorcy.
GRUPA ODBIORCÓW I
bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹
bazowa cena ciep³a
bazowa cena nonika ciep³a
bazowa stawka op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe
bazowa stawka op³at zmiennych za us³ugi przesy³owe
bazowa stawka op³at abonamentowych

GRUPA ODBIORCÓW II
bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹
bazowa cena ciep³a
bazowa cena nonika ciep³a
bazowa stawka op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe
bazowa stawka op³at zmiennych za us³ugi przesy³owe
bazowa stawka op³at abonamentowych

GRUPA ODBIORCÓW III
bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹
bazowa cena ciep³a
bazowa cena nonika ciep³a
bazowa stawka op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe
bazowa stawka op³at zmiennych za us³ugi przesy³owe
bazowa stawka op³at abonamentowych

GRUPA II  odbiorcy, dla których ciep³o w postaci gor¹cej wody, wytworzone w ródle ciep³a nr 1, dostarczane jest poprzez sieæ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ
ZUK i przez niego eksploatowan¹, do wêz³ów cieplnych
stanowi¹cych w³asnoæ odbiorcy, uk³ady pomiarowo 
rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ ZUK.
GRUPA III  odbiorcy, dla których ciep³o w postaci gor¹cej wody, wytworzone w ródle ciep³a nr 1, dostarczane jest poprzez sieæ ciep³ownicz¹ oraz indywidualne wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ ZUK i przez niego eksploatowane, uk³ady pomiarowo  rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ ZUK.
GRUPA IV  odbiorcy, dla których ciep³o w postaci
gor¹cej wody, wytworzone w ródle ciep³a nr 1, dostarczane jest poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y
cieplne oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze stanowi¹ce
w³asnoæ ZUK i przez niego eksploatowane, uk³ady pomiarowo  rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ ZUK,
GRUPA V  odbiorcy, dla których ciep³o w postaci gor¹cej wody, wytwarzane w lokalnych ród³ach ciep³a nr 2
i nr 3, dostarczane jest bezporednio do obiektów, uk³ady pomiarowo  rozliczeniowe stanowi¹ w³asnoæ ZUK.
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
4.1.Bazowe ceny i stawki op³at:
j.m.
z³/MW/rok
z³/MW m-c
z³/GJ
z³/m3
z³/MW/rok

NETTO
41 924,76
3 493,73
17,45
13,07
4 332,48

BRUTTO*
51 148,20
4 262,35
21,29
15,95
5 285,64

z³/MW m-c

361,04

440,47

z³/GJ
z³/punkt pom./rok
z³/punkt pom./m-c

1,73
87,84
7,32

2,11
107,16
8,93

j.m.
z³/MW/rok
z³/MW m-c
z³/GJ
z³/m3
z³/MW/rok

NETTO
41 924,76
3 493,73
17,45
13,07
5 457,60

BRUTTO*
51 148,20
4 262,35
21,29
15,95
6 658,32

z³/MW m-c

454,80

554,86

z³/GJ
z³/punkt pom./rok
z³/punkt pom./m-c

2,11
87,84
7,32

2,57
107,16
8,93

j.m.
z³/MW/rok
z³/MW m-c
z³/GJ
z³/m3
z³/MW/rok

NETTO
41 924,76
3 493,73
17,45
13,07
13 400,64

BRUTTO*
51 148,20
4 262,35
21,29
15,95
16 348,80

z³/MW m-c

1 116,72

1 362,40

z³/GJ
z³/punkt pom./rok

4,88
87,84

5,95
107,16

z³/punkt/m-c

7,32

8,93
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GRUPA ODBIORCÓW IV
bazowa cena za zamówion¹ moc ciepln¹
bazowa cena ciep³a
bazowa cena nonika ciep³a
bazowa stawka op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe

j.m.
z³/MW/rok
z³/MW m-c
z³/GJ
z³/m3
z³/MW/rok

NETTO
41 924,76
3 493,73
17,45
13,07
14 937,60

BRUTTO*
51 148,20
4 262,35
21,29
15,95
18 223,92

z³/MW m-c

1 244,80

1 518,66

4,98
87,84
7,32

6,08
107,16
8,93

bazowa stawka op³at zmiennych za us³ugi przesy³owe
bazowa stawka op³at abonamentowych

z³/GJ
z³/punkt pom./rok
z³/punkt pom./m-c

GRUPA ODBIORCÓW V
bazowa stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹

j.m.
z³/MW/m-c

bazowa stawka op³aty za ciep³o

z³/GJ

NETTO
BRUTTO*
6 596,01
8 047,13
22,71

27,71

* uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22 %.
4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki op³at
za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów
ustalonych na podstawie kosztorysowych norm
nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na postawie 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.
4.2.2. W przypadku 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 4.2.1.

CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Standardy jakociowe obs³ugi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez ZUK standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez
odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at
7.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie obowi¹zywaæ mog¹ nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
7.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Cz³onek Zarz¹du
J. Brzycka
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