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83
DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OŁO-4210-68(4)/2008/1908/V/BW
z dnia 8 stycznia 2009r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23
ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1
i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz.
1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz z 2008r.
Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505) oraz
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz.
1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz.
1692 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz.
682 i Nr 181, poz. 1524), po rozpatrzeniu wnio-

sku z dnia 28 listopada 2008 roku Zakładów Wyrobów Metalowych „SHL” S.A. z siedzibą w Kielcach zwanych dalej Przedsiębiorstwem energetycznym, posiadających:
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców (KRS): 0000070591,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 657-008-14-70,
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
to Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła, o której mowa w punkcie 1 niniejszej
decyzji, do dnia 31 stycznia 2010 roku.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesję
z dnia 10 listopada 1998r. Nr WCC/589/1908/A/OT-3/
98/RW (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła oraz
Nr PCC/1033/1908/W/OŁO/2002/TB (z późn. zm.)
z dnia 19 września 2002r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w dniu 2 grudnia 2008r. zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej
przez to Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne
posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej „Prezesem URE”. Natomiast
w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, do zakresu
działania Prezesa URE naleŜy zatwierdzanie
i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem
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zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46,
w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów
przyjmowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfach.
W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do Przedsiębiorstwa energetycznego o złoŜenie dodatkowych wyjaśnień,
dotyczących wielkości rzeczowych i kosztów
jakie Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło jako uzasadnione do skalkulowania cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie. Na podstawie
dostarczonej dokumentacji i złoŜonych wyjaśnień ustalono, Ŝe Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423),
zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat zostały ustalone przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaŜy ciepła - określonego dla pierwszego roku

Poz. 83

stosowania taryfy - obejmującego uzasadnione
roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Podstawę dla oceny planowanych kosztów jednostkowych na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiły porównywalne koszty jednostkowe
w zakresie wytwarzania i przesyłania oraz dystrybucji ciepła poniesione w roku kalendarzowym 2007.
Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami
cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej
taryfie skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat dla odbiorców w wysokości 15,6 %.
Wzrost opłat jest konsekwencją przede wszystkim: zmniejszenia planowanej sprzedaŜy ciepła
o 7,33 %, wzrostem kosztów zakupu paliwa
technologicznego o 16,2 %, jego transportu
67,75 % oraz energii elektrycznej o 32,7 %.
Ustalony okres obowiązywania taryfy, do
dnia 31 stycznia 2010r. zgodny z wnioskiem
Przedsiębiorstwa energetycznego, nie powoduje
konieczności ustalania współczynnika korekcyjnego Xr, o którym mowa w § 26 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec,
jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie
do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za
pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŜonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu

postępowania cywilnego). Odwołanie naleŜy
przesłać na adres Środkowozachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Uniwersytecka 2/4.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z
art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie
wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie później
niŜ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowozachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: L. Szczygieł
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Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 8 stycznia 2009r.
nr OŁO-4210-68(4)/2008/1908/V/BW

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowozachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: L. Szczygieł

ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„ SHL” Spółka Akcyjna
25-528 KIELCE
ul. Zagnańska 27
TARYFA DLA CIEPŁA
CZĘŚĆ I
INFORMACJE OGÓLNE.
Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek
opłat oraz warunków ich stosowania, opracowanym
przez Zakłady Wyrobów Metalowych „SHL” S.A.
z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 27.
Podstawą prawną stosowanej taryfy są w szczególności:
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170,
poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, nr 52,
poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905
oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz.
1505), zwana dalej ustawą,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w
ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193 poz. 1423),
zwane dalej rozporządzeniem taryfowym,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 92),
zwane dalej rozporządzeniem systemowym.
2. UŜyte w taryfie określenia oznaczają:
2.1 przedsiębiorstwo ciepłownicze - Zakłady
Wyrobów Metalowych „SHL” S.A. przedsiębiorstwo energetyczne zajmują-

2.2
2.2
2.3

2.4

2.5

ce się wytwarzaniem ciepła we własnym
źródle oraz przesyłaniem i dystrybucją
oraz sprzedaŜą ciepła wytworzonego we
własnym źródle,
odbiorca - kaŜdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŜące do wytwarzania ciepła,
sieć ciepłownicza - połączone ze sobą
urządzenia lub instalacje, słuŜące do
przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł
ciepła do węzłów cieplnych,
węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŜące do zmiany
rodzaju lub parametrów nośnika ciepła
dostarczanego z przyłącza oraz regulacji
ilości ciepła dostarczanego do instalacji
odbiorczych,
układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń,
słuŜących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania
stanowią podstawę do obliczania naleŜności z tytułu dostarczania ciepła.

CZĘŚĆ II
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO.
Jednym z przedmiotów działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego, jest zaspokajanie potrzeb
odbiorców w zakresie zaopatrzenia w ciepło, które
obejmuje:
- wytwarzanie ciepła - decyzja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 1998 roku Nr WCC/589/1908A/OT-3/98/RW (z późn. zm.),

-

przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
19 września 2002 roku Nr PCC/1033/1908/W/
OŁO/2002/TB.

CZĘŚĆ III
CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY
Potrzeby cieplne odbiorców zaspakajane
są ciepłem wytwarzanym w źródle ciepła, stano-

wiącym własność przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Przesyłanie i dystrybucja ciepła odbywa się

Dziennik Urzędowy
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dwoma sieciami ciepłowniczymi będącymi własnością przedsiębiorstwa ciepłowniczego, w których
nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze zasilania i powrotu 130/70oC.
Stosownie do § 10 rozporządzenia taryfowego przedsiębiorstwo ciepłownicze ustaliło
jedną grupę odbiorców:
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Odbiorcy, dla których ciepło wytworzone w źródle
ciepła, dostarczane jest siecią ciepłowniczą do
węzłów cieplnych, stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych.

CZĘŚĆ IV
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców.
Ceny w zakresie wytwarzania ciepła oraz
stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła przedstawione niŜej podane są
Lp

Wyszczególnienie

1

Cena za zamówioną moc cieplną

2
3

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła

4

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

5

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
W praktyce podłączenie odbiorcy do sieci
zlokalizowanej na terenie spółki polega na
otworzeniu właściwych zaworów bez potrzeby układania nowych rurociągów, dlatego przedsiębiorstwo ciepłownicze nie kalku-

w wielkościach netto i brutto, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), naliczonym w wysokości 22 %.
Jednostka
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
Zł/GJ
m3
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
Zł/GJ

Netto
60 044,62
5 003,72
23,22
13,27
19 065,19
1 588,77
7,38

Brutto
73 254,44
6 104,54
28,33
16,19
23 259,53
1 938,29
9,00

luje stawek za przyłączenie do sieci nowych
odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy przedsiębiorstwo ciepłownicze deklaruje, iŜ niezwłocznie
wystąpi do Prezesa URE z wnioskiem o
zmianę taryfy.

CZĘŚĆ V
ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT
Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV niniejszej taryfy, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy Prawo

energetyczne oraz w rozdziale 3 rozporządzenia
taryfowego.

CZĘŚĆ VI
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
1. Ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.
2. Ponadto w przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaŜy ciepła,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo
ciepłownicze standardów jakościowych
obsługi odbiorców,

-

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiaroworozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów
przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
Opłaty za nielegalny pobór ciepła.
Przy ustalaniu opłat za nielegalny pobór ciepła
stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie i w odniesieniu do nich
podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

CZĘŚĆ VII
ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT.
O wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek opłat odbiorcy będą powiadamiani w formie pisemnej. Zawiadomienie nastąpi co naj-

mniej na 14 dni przed datą, od której będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat.
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INFORMACJA
o decyzji w sprawie zmiany terminu obowiązywania czwartej taryfy dla ciepła
dla Zakładów Wyrobów Metalowych „SHL” S.A. w Kielcach
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 stycznia 2009r. Nr OŁO-421067(4)/2008/1908/IV/BW, wydaną na podstawie
art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, została zmieniona decyzja Nr OŁO-421015(5)/2008/1908/IV/MM z dnia 3 czerwca 2008r. w
sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalona
przez Zakłady Wyrobów Metalowych „SHL” S.A.
w Kielcach .(zwane dalej Przedsiębiorstwem energetycznym), w zakresie ustalonego w niej okresu
obowiązywania taryfy, skracając ten okres do dnia
31 stycznia 2009r., co jest równoznaczne ze skróceniem okresu stosowania tej taryfy.
W uzasadnieniu wniosku o skrócenie terminu obowiązywania aktualnej taryfy dla ciepła
Przedsiębiorstwo energetyczne wykazało, Ŝe
wystąpiło znaczne zmniejszenie, przewidzianej
do sprzedaŜy, ilości ciepła a ponoszone obecnie
koszty prowadzenia koncesjonowanej działalności ciepłowniczej, w szczególności koszty zakupu
węgla energetycznego i jego transportu oraz
koszty energii elektrycznej, są znacznie wyŜsze
od kosztów zaplanowanych na ten okres w
obowiązującej taryfie. Wzrost kosztów funkcjonowania niezaleŜnych od Przedsiębiorstwa
energetycznego powoduje, generowanie straty

finansowej, poniewaŜ obowiązująca ceny i stawki opłat zawarte w taryfie nie zapewniają pokrycia skutków ww. zmian w obecnych warunkach
prowadzenia działalności ciepłowniczej.
Wraz z wnioskiem o skrócenie okresu obowiązywania aktualnej taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo Energetyczne złoŜyło wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła uwzględniającej
wzrost kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.
W związku z poczynionymi ustaleniami,
mając na względzie to, iŜ spełnione zostały przesłanki z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz przepis
§ 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2006r. Nr 193, poz. 1423) postanowiono przychylić się do wniosku Przedsiębiorstwa energetycznego i zmienić przedmiotową decyzję w zakresie okresu waŜności taryfy, skracając ten
okres do dnia 31 stycznia 2009r.
Przedmiotowa decyzja została przekazana
Przedsiębiorstwu energetycznemu.

Łódź, dnia 9 stycznia 2009r.
Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowozachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: L. Szczygieł
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 426 w godzinach pracy Urzędu
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego otrzymują przedsiębiorstwa, na koszt których publikowana jest niniejsza taryfa
oraz organy uprawnione do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych i prenumeratorzy.
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