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DECYZJA
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
ODDZIAŁ CENTRALNY W WARSZAWIE
Nr OWA-4210-74(10)2008/2009/6/VI/BH
z dnia 23 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
ustawy 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), oraz art. 104 § 2
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 133,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz.
1188 i 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 wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska SA
z siedzibą w Warszawie zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, które posiada:
- numer 0000006125 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 945-16-47-866,

zawartego w piśmie, które wpłynęło do Oddziału
Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w dniu
5 grudnia 2008r. (bez znaku), uzupełnionego
pismem, które wpłynęło do Oddziału Centralnego URE w dniu 30 grudnia 2008r., pismem z dnia
30 grudnia 2008r., znak: DPA-KRK-2008-110-MJ,
pismem, które wpłynęło do Oddziału Centralnego
URE w dniu 5 stycznia 2009r. oraz pismami
z dnia 14 stycznia 2009r., znak: DPA-KRK-2009-004-MJ
i znak: DPA-KRK-2009-005-MJ, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez
Przedsiębiorstwo,
postanawiam
1. zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo
taryfę dla ciepła w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności
gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Małogoszcza, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2. ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła
do dnia 31 marca 2010r.

UZASADNIENIE
W dniu 5 grudnia 2008r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie admini-stracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energe-

tyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla
ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania.
PrzedłoŜona taryfa podlega zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest
zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44÷46 Prawa energetycznego.
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Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:
wytwarzanie ciepła - decyzja z dnia 6 listopada
2008r. Nr WCC/1188/6/W/OWA/2008/TKł,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja z dnia
6 listopada 2008r. Nr PCC/1162/6/W/OWA/2008/TKł.
W trakcie postępowania administracyjnego,
na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, Ŝe Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi
w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz
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 dla ciepła”. Ceny i stawki
opłat ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie
stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, zostały skalkulowane na podstawie kosztów uzasadnionych.
Z uwagi na fakt, ze Przedsiębiorstwo prowadzi działalność koncesjonowaną na odrębnych rynkach lokalnych, na podstawie art. 104
§ 2 ustawy - Kodeks postępowania administra-

Poz. 279

cyjnego, moŜliwym jest rozstrzygnięcie wniosku
Przedsiębiorstwa w części dotyczącej prowadzonej przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło
odbiorców z terenu Małogoszcza.
W szczególności taryfa zawiera elementy
wyszczególnione w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2
rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj. określa:
1) grupy taryfowe,
2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a
takŜe warunki ich stosowania,
3) bonifikaty i upusty z tytułu niedotrzymania
parametrów jakościowych nośnika ciepła i
standardów obsługi odbiorców,
4) opłaty za nielegalny pobór ciepła.
Ustalając, do dnia 31 marca 2010r., okres
obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją
taryfy dla ciepła, wzięto pod uwagę sytuację
finansową Przedsiębiorstwa, poziom ustalonych
w taryfie cen i stawek opłat, a takŜe wniosek
Przedsiębiorstwa.
Mając na uwadze powyŜsze okoliczności,
orzeczono 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 - Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleŜy wysłać na adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.
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 zawie-

rać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji
w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, z uwagi na to, Ŝe Przedsiębiorstwo
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na terenie województwa świętokrzyskiego, niniejsza decyzja
wraz z zatwierdzoną nią taryfą zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza
taryfę do stosowania nie wcześniej niŜ po
upływie 14 dni i nie później niŜ do 45 dnia od
dnia jej opublikowania.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie: K. Gromczyńska
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Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 23 stycznia 2009r.
nr OWA-4210-74(10)/2008/2009/6/VI/BH

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie: K. Gromczyńska

DALKIA POLSKA S.A.

00-496 Warszawa
ul. Mysia 5
TARYFA DLA CIEPŁA
(CENY I STAWKI OPŁAT)
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
1. INFORMACJA OGÓLNA
Niniejsza taryfa ustala ceny i stawki opłat za
ciepło dostarczane odbiorcom przez spółkę Dalkia
Polska S.A. działającą na podstawie udzielonych
koncesji na:
- wytwarzanie ciepła:
WCC/1188/6/W/OWA/2008/TKł z dnia 06.11.2008r.
- przesyłanie i dystrybucję ciepła:
PCC/1162/6/W/OWA/2008/TKł z dnia 06.11.2008.
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje
się w poszczególnych grupach odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług tym
odbiorcom, w zaleŜności od źródła ciepła, z którego jest dostarczane ciepło, nośnika ciepła,
miejsca dostarczania ciepła, własności urządzeń

ciepłowniczych oraz charakteru zapotrzebowania
na ciepło.
Taryfa została sporządzona zgodnie z:
- Ustawą z dnia 10. kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625);
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
15. stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 92);
- Rozporządzeniem 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)

2. OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UśYTYCH W TARYFIE
-

-

-

Ustawa - ustawa z dnia 10. kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89
poz. 625)
Rozporządzenie taryfowe - Rozporządzenie
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)
Rozporządzenie przyłączeniowe - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15. stycznia
2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 92)
MałW Kotłownia zlokalizowana przy ul. 11 listopada w Małogoszczy
Przedsiębiorstwo - Dalkia Polska S.A. 00-496
Warszawa ul. Mysia 5,
sieci - instalacje połączone i współpracujące
ze sobą, słuŜące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, naleŜące do przedsiębiorstwa energetycznego,

-

-

-

odbiorca - kaŜdy, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
węzeł cieplny- połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuŜące do zmiany rodzaju lub
parametrów nośnika ciepła dostarczonego
z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych,
grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niŜ jeden obiekt,
układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń słuŜący do pomiaru ilości i parametrów nośnika
ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleŜności z tytułu dostarczania ciepła,
zamówiona moc cieplna - ustalona przez
odbiorcę największa moc cieplna, jaka wciągu roku występuje w danym obiekcie dla
warunków obliczeniowych, która zgodnie z
warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
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a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury
ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub
instalacji,
źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuŜące do wytwarzania ciepła,
Inne uŜyte określenia: energia, ciepło, paliwa, przesyłanie, dystrybucja, obrót, zaopatrzenie w ciepło, procesy energetyczne,

-

Poz. 279

instalacje, sieci, urządzenia, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca, gmina, regulacja, bezpieczeństwo energetyczne, taryfa,
ruch sieciowy - znaczenie zgodne z art. 3
ustawy.
nielegalne pobieranie paliw lub energii pobieranie paliw lub energii bez zawarcia
umowy, z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego
lub poprzez ingerencję w ten układ mającą
wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ I ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO
DALKIA POLSKA S.A. prowadzi działalność w
zakresie produkcji ciepła dla celów grzewczych,
ciepłej wody uŜytkowej i pary technologicznej w

źródłach własnych i dzierŜawionych, dystrybucji
ciepła sieciami własnymi i dzierŜawionymi.

4. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY
Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego dokonany został podział odbiorców na następujące „grupy
taryfowe”.
Tabela 1.
Region

System
ciepłowniczy

Nr grupy
taryfowej

Małogoszcz

MałW

M1

Małogoszcz

MałW

M2

Opis grupy taryfowej
Grupa odbiorców podłączonych do systemu ciepłowniczego w Małogoszczy
pobierających ciepło z kotłowni zlokalizowanej przy ulicy 11 listopada. Odbiorcy zasilani są bezpośrednio z eksploatowanej przez przedsiębiorstwo
sieci ciepłowniczej. Ciepło dostarczane jest do węzłów cieplnych będących
własnością i eksploatowanych przez odbiorcę. Rozliczenia prowadzone są
na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zlokalizowanych w budynkach.
Grupa odbiorców podłączonych do systemu ciepłowniczego w Małogoszczy
pobierających ciepło z kotłowni zlokalizowanej przy ulicy 11 listopada. Odbiorcy zasilani są z grupowych węzłów cieplnych. WęŜy są eksploatowane
przez przedsiębiorstwo. Rozliczenia prowadzone są na podstawie wskazań
układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w budynku grupowego węzła cieplnego.

5. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK
Ceny i stawki opłat zawiera załącznik nr 1 do
niniejszej taryfy, który stanowi jej integralną
całość. Ceny i stawki opłat podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) i w wartościach

brutto (z podatkiem VAT). Wysokość podatku
VAT obliczana jest na podstawie obowiązujących stawek.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki
opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów obsługi odbiorców, które zostały
określone w rozporządzeniu taryfowym i
rozporządzeniu przyłączeniowym.
2. W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaŜy ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowego,

-

udzielenia bonifikaty i naliczenia upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozporządzeniu taryfowym, przy czym
do ustalania opłat za nielegalny pobór ciepła
stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie, uwzględniając przy tym
obowiązujące przepisy w zakresie podatku VAT.
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7. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK
1. Taryfa moŜe być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie
później niŜ do 45 dnia od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa.

2. Przedsiębiorstwo zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
Załącznik Nr 1
do taryfy Dalkia Polska SA

Ceny i Stawki Opłat
Województwo świętokrzyskie

MAŁM1
MAŁM2

MAŁM1
MAŁM2

System

Gr.
taryfowa

M1
M2

M1
M2

System

Gr.
taryfowa.

M1
M2

M1
M2

Ceny i stawki opłat netto
Rata miesięczna za
Cena
Stawka
Rata
zamówioną moc cieplną
ciepła
Cena za
opłaty
miesięczna Stawka opłaty
lub
lub
Cena
opłaty
zmiennej za
zamówioną
stałej za
stawka opłaty
stawka
nośnika
stałej za
usługi
moc cieplną
usługi
miesięcznej za
opłaty
ciepła
usługi
przesyłowe
za rok
przesyłowe
zamówioną
za ciepło
[zł/m3]
[zł/MW]
przesyłowe
[zł/GJ]
za rok
moc cieplną
[zł/GJ]
[zł/MW]
[zł/MW]
[zł/MW]
97 056,69
8 088,06
27,76
7,82
28 941,80
2 411,82
9,98
97 056,69
8 088,06
27,76
7,82
31 913,04
2 659,42
11,00
Ceny i stawki opłat z podatkiem VAT
Rata miesięczna za
Stawka
Rata
zamówioną moc cieplną Cena ciepła
Cena za
opłaty
miesięczna Stawka opłaty
lub
lub
Cena
zamówioną
zmiennej za
stałej za
opłaty
stawka opłaty
stawka
nośnika
moc cieplną
usługi
stałej za
usługi
miesięcznej za
opłaty
ciepła
za rok
przesyłowe
przesyłowe
usługi
zamówioną
za ciepło
[zł/m3]
[zł/GJ]
[zł/MW]
za rok
przesyłowe
moc cieplną
[zł/GJ]
[zł/MW]
[zł/MW]
[zł/MW]
118 409,16
9 867,43
33,87
9,54
35 309,00
2 942,42
12,18
118 409,16
9 867,43
33,87
9,54
38 933,91
3 244,49
13,42
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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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