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2030
DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OŁO 4110-87(3)/2009/245/MM/863
z dnia 30 czerwca 2009r.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i
art. 144 w zw. z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia
28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003r. Nr 60, poz. 535 z późn.
zm.) oraz art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z
późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Syndyka
masy upadłości Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „BUGAJ” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Starachowicach w osobie Barbary Seweryn - Gąski
postanawiam:
I.

nakazać Syndykowi masy upadłości Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „BUGAJ”
Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Starachowicach w osobie Barbary Seweryn - Gąski (zwanemu dalej Syndykiem) prowadzenie
w okresie od dnia 1 lipca 2009r. do dnia
31 grudnia 2009r. działalności w zakresie:
1. wytwarzania ciepła w jednym źródle ciepła zlokalizowanym na terenie miasta
Starachowice, wchodzącym w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „BUGAJ” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Starachowicach,
określonym jako Ciepłownia „BUGAJ”
wyposaŜona w kocioł wodny typu WR 25
o mocy zainstalowanej 29 MW, opalany
węglem kamiennym oraz dwa kotły
TURBOMAT RN-HW o łącznej mocy za-

instalowanej 8 MW opalane gazem
ziemnym.
2. przesyłania i dystrybucji ciepła dwiema
sieciami ciepłowniczymi wchodzącymi w
skład masy upadłości Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej „BUGAJ” Sp. z o.o.
w upadłości z siedzibą w Starachowicach, określonymi jako:
- sieć nr 1: sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie miasta Starachowice, w której nośnikiem ciepła jest
woda o maksymalnej temperaturze
zasilania i powrotu 130/80oC,
- sieć nr 2: sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie miasta Starachowice, w której nośnikiem ciepła jest
woda o maksymalnej temperaturze
zasilania i powrotu 110/80oC,
z zachowaniem naleŜytej staranności, o której
mowa w art. 40 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, na następujących warunkach:
1) Syndyk jest obowiązany do wykonywania działalności objętej niniejszą decyzją
na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz wydanych na
jej podstawie przepisach wykonawczych,
w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zaopatrzenia w ciepło przy zachowaniu zasady najniŜszych moŜliwych
kosztów.
2) Syndyk jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w
tym przepisów o ochronie środowiska, a
takŜe wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
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3) Syndyk nie moŜe zawierać umów
sprzedaŜy ciepła oraz umów o
świadczenie usługi przesyłania, a
takŜe dystrybucji ciepła z przedsiębiorcami wykonującymi działalność
gospodarczą w zakresie przesyłania,
dystrybucji lub obrotu ciepłem, jeŜeli
nie posiadają koncesji, w przypadkach gdy taka koncesja jest wymagana przepisami ustawy - Prawo
energetyczne.
4) Syndyk jest obowiązany do wykonywania działalności w sposób nie powodujący zagroŜenia dla Ŝycia lub
zdrowia ludzkiego oraz nie naraŜający na powstanie szkód materialnych.
5) Syndyk nie będzie subsydiować działalności nie objętej niniejszą decyzją
z przychodu osiąganego z działalności objętej tą decyzją.
6) Syndyk jest obowiązany do spełnienia technicznych warunków wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji
ciepła określonych w odrębnych przepisach, w szczególności do utrzymywania obiektów, instalacji, urządzeń i
sieci w naleŜytym stanie technicznym, umoŜliwiających wytwarzanie,
przesyłanie i dystrybucję ciepła w
sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących przepisów
określających wymogi techniczne, jakościowe i ochrony środowiska, z
uwzględnieniem uzasadnionego poziomu kosztów oraz optymalizacji
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wykorzystania źródeł ciepła zasilających sieć przesyłową i dystrybucyjną.
7) Syndyk jest obowiązany do zapewnienia,
aby czynności w zakresie samodzielnej
eksploatacji instalacji i urządzeń wykonywały wyłącznie osoby legitymujące się
posiadaniem wymaganych w tym zakresie kwalifikacji.
8) Syndyk jest obowiązany do utrzymania
lub zagwarantowania moŜliwości pozyskania środków finansowych lub majątku
pozwalającego na zaspokojenie roszczeń
osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego wykonywania działalności objętej koncesją, w tym szkód w
środowisku.
9) Syndyk jest obowiązany po zaprzestaniu
działalności objętej niniejszą decyzją do
likwidacji skutków swojej działalności, w
szczególności w zakresie rekultywacji
gruntów, przywrócenia rzeźby terenu do
właściwego stanu, utylizacji odpadów
niebezpiecznych oraz usunięcia wszelkich zniszczeń i zanieczyszczeń instalacji i
urządzeń związanych z budową, rozbudową i eksploatacją sieci cieplnej
II. Zatwierdzić koszty, o których mowa w art. 40
ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne w wysokości 3 400 306 zł (słownie trzy miliony czterysta tysięcy trzysta sześć zł) i ustalić do stosowania przez Syndyka ceny i stawki opłat w
rozliczeniach z odbiorcami, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.
III. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE
Decyzją Nr WCC/192/245/U/OT-2/98/MG
z dnia 6 października 1998r., zmienioną decyzjami Nr WCC/192A/245/U/OT-2/99 z dnia 3 marca 1999r. oraz Nr WCC/192B/245/W/OŁO/2005/TB
z dnia 31 maja 2005r., udzieliłem Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „BUGAJ” Sp. z o.o. z
siedzibą w Starachowicach (zwanemu dalej
Przedsiębiorcą) koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła. Ponadto, decyzją Nr PCC/205/245/
U/OT-2/98/MG z dnia 6 października 1998r.,
zmienioną decyzjami Nr PCC/205/S/245/U/3/99 z
dnia 31 sierpnia 1999r., Nr PCC/205A/245/W/
OŁO/2002/TB z dnia 4 czerwca 2002r. oraz
Nr PCC/205B/245/ W/OŁO/2005/TB z dnia 31 maja
2005r. udzieliłem Przedsiębiorcy koncesji na
wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła. Obie
wymienione koncesje wygasły w dniu 15 października 2008r.

Na wniosek Syndyka z dnia 24 listopada
2008r. Prezes URE decyzją z dnia 30 grudnia
Nr OŁO 4110-185(3)/2008/245/MM/2040 nakazał
Syndykowi prowadzenie działalności w zakresie
wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła w
okresie od dnia 30 grudnia 2008r. do dnia
30 czerwca 2009r. W okresie tym Syndyk przewidywał zakończenie postępowania upadłościowego. Ze względu na brak ofert zakupu
Przedsiębiorstwa, Syndyk przystąpił do kolejnego etapu postępowania upadłościowego.
W dniu 26 maja 2009r. do ŚrodkowoZachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Łodzi wpłynął drugi wniosek Syndyka o
wydanie przez Prezesa URE, na podstawie art. 40
ustawy - Prawo energetyczne, decyzji nakazującej Przedsiębiorcy dalsze prowadzenie działalności koncesjonowanej pomimo wygaśnięcia
koncesji. W załączeniu do wniosku Syndyk przekazał postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział V Gospodarczy z dnia 11 sierpnia
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2008r. sygn. akt V GU 24/08 m.in. o ogłoszeniu
upadłości Przedsiębiorcy prowadzonej poprzez
likwidację majątku oraz o wyznaczeniu syndyka.
Ponadto przy piśmie z dnia 26 maja 2009r. Syndyk załączył postanowienie Sędziego-Komisarza
z Sądu Rejonowego w Kielcach, sygn. Akt V
GUp 9/08 wyraŜające zgodę na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego.
NaleŜy zauwaŜyć, iŜ zgodnie z art. 144
ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, jeŜeli
ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być
wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu, a postępowania te
syndyk prowadzi na rzecz upadłego, lecz w
imieniu własnym. Mając na uwadze powyŜsze
oraz orzecznictwo Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach z zakresu regulacji działalności
przedsiębiorstw energetycznych w upadłości,
np. wyrok z dnia 20 marca 2006r. sygn. akt XVII
AmE 4/05, w którym Sąd stwierdził, Ŝe w przypadku gdy postępowanie administracyjne dotyczy masy upadłości (chociaŜ jego przedmiot nie
podlega zaspokojeniu z masy), jego stroną stosownie do treści art. 144 ustawy - Prawo upadłościowe, od chwili ogłoszenia upadłości jest
syndyk, naleŜy stwierdzić, iŜ stroną niniejszego
postępowania, jak i adresatem kończącej go
decyzji jest Syndyk.
Podstawę prawną dla prowadzenia działalności przez Syndyka stanowi art. 169 ust. 2
ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze w zw.
z art. 40 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.
Pierwszy ze wskazanych przepisów zakazuje
syndykowi prowadzenia działalności wymagającej koncesji albo zezwolenia, z wyjątkiem sytuacji gdy co innego wynika z ustawy lub decyzji o
przyznaniu koncesji albo zezwolenia.
Podstawę uchylającą ten zakaz stanowi zatem art. 40 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne,
umoŜliwiający prowadzenie działalności wymagającej, co do zasady, uzyskania koncesji.
Z dokumentów załączonych do akt sprawy
wynika, Ŝe Syndyk pismem z dnia 17 października 2008r. zwrócił się do Sędziego - Komisarza z
Sądu Rejonowego w Kielcach z wnioskiem o
wyraŜenie zgody na prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego w postaci zawarcia umowy dzierŜawy ze spółką BD sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Postanowieniem z dnia 6 listopada
2008r. sygn. akt V GUp 9/08 Sędzia - Komisarz
oddalił ten wniosek. W uzasadnieniu postanowienia wskazał na moŜliwość zastosowania
przepisu art. 40 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne oraz konieczność podjęcia przez Syndyka
starań zmierzających do przedstawienia Prezesowi URE sytuacji upadłego przedsiębiorstwa,
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celem rozwaŜenia moŜliwości nakazania przez
niego dalszego prowadzenia działalności gospodarczej pomimo wygaśnięcia koncesji
Ponadto naleŜy wskazać art. 98 ust. 1
ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze,
zgodnie z którym, jeŜeli w dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy wzajemnej nie
zostały wykonane w całości lub w części, syndyk
moŜe wykonać zobowiązanie upadłego i zaŜądać
od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić.
Upadły Przedsiębiorca posiada zawarte
umowy, na mocy których jest zobowiązany do
wytwarzania i dostarczania ciepła dla przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „STARACHOWICE” S.A.
(zatrudniających ok. 6 tys. pracowników) oraz
mieszkańców osiedla Wzgórze i osiedla przy ul.
Radomskiej w Starachowicach. Z pisma Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 2 grudnia
2008r. Nr NW 7015/1/50/2008r. wynika natomiast, Ŝe nie ma moŜliwości dostarczania ciepła
odbiorcom upadłego Przedsiębiorcy przez funkcjonującą w Starachowicach spółkę ciepłowniczą ZEC Sp. z o.o. ze względów technicznych
(m.in. brak mocy cieplnej oraz konieczność wybudowania sieci przesyłowej wysokich parametrów, co nie jest moŜliwe w aktualnym sezonie
grzewczym).
Uwzględniając cyt. wyŜej przepis art. 98
ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, Syndyk moŜe wykonać zaciągnięte przez
Przedsiębiorcę zobowiązania dotyczące wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne Prezes URE moŜe nakazać przedsiębiorstwu energetycznemu, pomimo wygaśnięcia koncesji, dalsze prowadzenie działalności
objętej koncesją przez okres nie dłuŜszy niŜ 2 lata,
jeŜeli wymaga tego interes społeczny. Zgodnie z
ust. 2 i 3 wskazanego przepisu w sytuacji gdy
działalność ta przynosi stratę, przedsiębiorstwu
energetycznemu naleŜy się pokrycie strat od
Skarbu Państwa w wysokości ograniczonej do
uzasadnionych kosztów działalności określonej
w koncesji, przy zachowaniu naleŜytej staranności, przy czym koszty te są zatwierdzane przez
Prezesa URE.
Ustawodawca w art. 40 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne określił następujące warunki nakazania przez Prezesa URE dalszego prowadzenia działalności objętej koncesją, pomimo jej
wygaśnięcia:
1) przedsiębiorstwo energetyczne posiadało
koncesję na prowadzenie danego rodzaju
działalności, która wygasła,
2) dalsze prowadzenie działalności jest konieczne ze względu na interes społeczny,
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3) dalsze prowadzenie działalności nie moŜe
trwać dłuŜej niŜ 2 lata.
W opisywanym stanie faktycznym wszystkie warunki są spełnione. Jak wskazano powyŜej
Przedsiębiorca posiadał koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją Prezesa URE
Nr WCC/192/245/U/OT-2/98/MG z dnia 6 października 1998r. (ze zm.) oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzieloną decyzją
Prezesa URE Nr PCC/205/245/U/OT-2/98/MG z
dnia 6 października 1998r. (ze zm.) Obie koncesje
wygasły w dniu 15 października 2008r. Jednocześnie z uwagi na brzmienie art. 33 ust. 3 pkt 1
ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorcy
znajdującemu się w stanie upadłości nie moŜe
być wydana nowa koncesja. Zgodnie z informacjami przekazanymi w toku postępowania administracyjnego, Syndyk wykonując umowy zawarte przez Przedsiębiorcę jest zobowiązany do wytwarzania ciepła i dostarczania go do zakładów
funkcjonujących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice oraz do dwóch osiedli
mieszkalnych w Starachowicach, przy czym
obecnie nie istnieje moŜliwość, aby dostawy
ciepła dokonywane były przez inne przedsiębiorstwo energetyczne. Bezsprzecznie naleŜy
zatem uznać, Ŝe dalsze prowadzenie działalności,
mające na celu utrzymywanie ciągłości dostaw
ciepła do odbiorców, szczególnie w trwającym
obecnie sezonie grzewczym, jest konieczne ze
względu na interes społeczny. Wydanie decyzji
nakazującej dalsze prowadzenie działalności w
okresie od dnia 1 lipca 2009r. do dnia 31 grudnia
2009r. prowadzi do wypełnienia warunku trzeciego, gdyŜ nie będzie trwało dłuŜej niŜ 2 lata.
Biorąc powyŜsze argumenty pod uwagę
uznałem, iŜ spełnione są warunki wynikające z
art. 40 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, a
tym samym moŜliwe jest wydanie decyzji nakazującej Syndykowi prowadzenie działalności
polegającej na wytwarzaniu oraz przesyłaniu i
dystrybucji ciepła w okresie od dnia 1 lipca
2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.
Zgodnie z brzmieniem art. 40 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne zatwierdzeniu przez
Prezesa URE podlegają uzasadnione koszty działalności, prowadzonej przy zachowaniu naleŜytej
staranności.
Pismem z dnia 26 maja 2009r. L.dz. 26/2009
Syndyk
przesłał
na
adres
ŚrodkowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Re-
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gulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi analizę
planowanych kosztów prowadzenia działalności
w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła wraz z kalkulacją cen i stawek
opłat pokrywających te koszty. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy przedstawionego materiału zatwierdzone zostały koszty działalności
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Bugaj”
Sp. z o.o. w upadłości, które były podstawą ustalenia cen i stawek opłat dla ciepła pokrywających te koszty. Kosztem mającym decydujący
wpływ na wysokość cen i stawek opłat są koszty
zakupu paliwa (miału węglowego) oraz energii
elektrycznej. Koszty samego paliwa stanowią
87 % w kosztach zmiennych wytwarzania i prawie 57 % w łącznych kosztach prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania oraz przesyłania
i dystrybucji ciepła.
Wysoki udział kosztów paliwa w kosztach
działalności Syndyka wynika z wysokich cen
paliwa występujących na rynku krajowym. Ceny
i stawki opłat ustalone na podstawie kosztów
określonych w pkt. II niniejszej decyzji zapewniają Syndykowi pokrycie kosztów działalności.
Oceny kosztów dokonano przez porównanie
kosztów jednostkowych planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy z kosztami jednostkowymi poniesionymi przez Przedsiębiorcę w
I półroczu 2009r.
Wprowadzenie do rozliczeń cen i stawek
opłat ustalonych w załączniku do niniejszej decyzji
skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat
dla odbiorców średnio o 4,55 %. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim planowaną
mniejszą sprzedaŜą ciepła w II półroczu.
Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji, od której słuŜy odwołanie, moŜe być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne
ze względu na ochronę zdrowia lub Ŝycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa
narodowego przed cięŜkimi stratami bądź teŜ ze
względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo waŜny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej moŜe w
drodze postanowienia zaŜądać od strony stosownego zabezpieczenia. Z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców w trwającym sezonie grzewczym uznałem, iŜ uzasadnionym jest nadanie niniejszej
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

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). Odwołanie naleŜy
wysłać
pod
adres
Środkowo-
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Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi,
ul. Uniwersytecka 2/4.
2. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 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 zmianę decyzji w cało-

Poz. 2030

ści lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Syndyk zwolniony jest z obowiązku uiszczania opłaty koncesyjnej, o której mowa w
art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.
4. Syndyk moŜe złoŜyć wniosek o zmianę niniejszej decyzji, w szczególności w zakresie
kosztów, o których mowa w art. 40 ust. 3
ustawy - Prawo energetyczne, na podstawie
art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: T. Polak
Załącznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 30 czerwca 2009r.
Nr OŁO 4110-87(3)/2009/245/MM/

Zestawienie cen i stawek opłat pokrywających koszty uzasadnione prowadzenia działalności
w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Ceny i stawki opłat netto.
L.p.

Wyszczególnienie

1
2
3
4
5

Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostki
miary
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/m-c
zł/GJ

Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
G11
G12
T01
T11
4 523,72
29,86
14,11
1 080,82
2 100,07
2 210,21
8,32
12,11
14,01

Jednostki
miary
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/m-c
zł/GJ

Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
G11
G12
T01
T11
5 518,94
36,43
17,21
1 318,60
2 562,09
2 697,05
10,15
14,77
17,09

Ceny i stawki opłat brutto:
L.p.

Wyszczególnienie

1
2
3
4
5

Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.
Oznaczenia uŜytych symboli grup odbiorców
Grupa G 11

Grupa G 12

- odbiorcy ciepła, wytwarzanego
w Ciepłowni „BUGAJ” dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców
i przez nich eksploatowanych.
- odbiorcy ciepła, wytwarzanego w
Ciepłowni „BUGAJ” dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą i
indywidualne węzły cieplne naleŜące do Przedsiębiorcy i przez
niego eksploatowane.

Grupa T 01

Grupa T 11

- odbiorcy ciepła wytwarzanego w
Ciepłowni „BUGAJ” odbierający
ciepło bez pośrednictwa technologicznej sieci ciepłowniczej.
- odbiorcy ciepła, wytwarzanego
w Ciepłowni „BUGAJ” dostarczanego poprzez sieć technologiczną do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i
przez nich eksploatowanych.
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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. 350 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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