DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Nr 418

Kielce, dnia 17 września 2009r.
TREŚĆ:
Poz.:
D E C Y Z J A P R E Z E S A U R Z Ę D U R E G U L A C J I E N E R G E T Y K I:
3012  Nr OŁO-4210-23(10)/2009/13859/I/BG z dnia 9 września 2009r. zatwierdzająca taryfę dla
ciepła dla Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie....
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3012
DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OŁO-4210-23(10)/2009/13859/I/BG
z dnia 9 września 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 2006r. Nr 89, poz. 625
z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
22 maja 2009 roku przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Zespół Zarządców
Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie posiadającego:

-

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców (KRS): 0000218420
numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-27-95-322,
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 30 września 2010 roku.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z późn. z.), na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 1 lutego
2008r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163/13859/
W/OWA/2008/ML (z późn. zm.), na przesyłanie
i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139/13859/W/-OWA/
2008/ML (z późn. zm.) oraz na obrót ciepłem
Nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML (z późn. zm.)
w dniu 26 maja 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, ustalonej przez to przedsiębiorstwo energetyczne w części dotyczącej „źródeł”
ciepła dzierŜawionych od Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej zlokalizowanych w województwie
łódzkim, tj. w miejscowości Gałków Mały 8/10,

w Leźnicy Wielkiej, w Łodzi przy ul. Brzeźnej 3,
w Regnach (budynek 117, 123/139, 124, 125, 129),
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Szerokiej 19
oraz w województwie świętokrzyskim w BuskuZdroju przy ul. Kopernika 2.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 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
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paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod
względem zgodności z zasadami określonymi w
art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do
kalkulacji 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 odbiorcom zaopatrywanym w
ciepło z kotłowni zlokalizowanych w województwie łódzkim, tj. w miejscowości Gałków Mały
8/10, w Leźnicy Wielkiej, w Regnach, w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Szerokiej 19 oraz w
województwie świętokrzyskim w Busku-Zdroju
przy ul. Kopernika 2 oraz przychodu ze sprzedaŜy
ciepła zakupionego od DALKII ŁÓDŹ SA na potrzeby odbiorców w Łodzi przy ul. Brzeźnej 3,
określonego dla pierwszego roku stosowania
taryfy - obejmującego uzasadnione planowane
roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło.
Podstawę dla oceny kosztów planowanych
na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiły
porównywalne koszty jednostkowe poniesione
przez przedsiębiorstwo energetyczne w roku

Poz. 3012

kalendarzowym 2008 w zakresie dostawy ciepła
do odbiorców zasilanych z ww. źródeł.
Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami
cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej
taryfie skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat dla odbiorców:
- zasilanych z kotłowni zlokalizowanej w
Gałkowie Małym 8/10, w wysokości 22,18 %,
- zasilanych z kotłowni zlokalizowanej w
Leźnicy Wielkiej, w wysokości 10,08 %,
- zasilanych z kotłowni zlokalizowanych w
Regnach, w wysokości 20,16 %,
- zasilanych z kotłowni zlokalizowanej w
Tomaszowie Mazowieckim, w wysokości
23,13 %,
- zasilanych z kotłowni zlokalizowanej w
Busku-Zdroju, w wysokości 37,11 %,
- zasilanych ciepłem kupowanym w DALKII
ŁÓDŹ SA, w wysokości 16,41 %.
Wzrost opłat dla odbiorców jest konsekwencją wzrostu, przede wszystkim cen paliwa gazu ziemnego oraz oleju opałowego - cen
energii elektrycznej, kosztów dzierŜawy infrastruktury oraz kosztów remontów niezbędnych
dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych. Wysokość cen i stawek opłat zawartych w taryfie mieści się w granicach wysokości tego rodzaju stawek opłat stosowanych przez inne przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w
zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła, wykorzystujące jako paliwo olej lekki opałowy i gaz ziemny, zarówno w skali kraju, jak i w
województwach łódzkim i świętokrzyskim.
Ustalony okres obowiązywania taryfy, do
dnia 30 września 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
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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 oraz w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Poz. 3012

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 oraz Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: T. Polak
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Poz. 3012
Niniejsza taryfa stanowi załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 9 września 2009r.
nr OŁO-4210-23(10)/2009/13859/I/BG
Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: T. Polak

ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WAM Sp. z o.o.
ul. Wolnej Wszechnicy 5, 02-097 Warszawa
ODDZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ
ul. Elektoralna 24, 00-892 Warszawa
TARYFA DLA CIEPŁA
w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie łódzkim i świętokrzyskim
(Leźnica Wielka, Gałków Mały, Regny, Tomaszów Mazowiecki, Łódź, Busko-Zdrój)
CZĘŚĆ I
OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW
Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania, opracowanym
przez Zespół Zarządców Nieruchomości WAM
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i wprowadzonym jako obowiązujący dla określonych w niej
grup odbiorców w trybie określonym ustawą.
Podstawą prawną taryfy są w szczególności:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z późn. zm.), zwana dalej ustawą - Prawo
energetyczne.
2. 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), zwane dalej rozporządzeniem taryfowym.
3. 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.
Objaśnienia pojęć i skrótów uŜywanych w taryfie:
1) przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to
przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedaŜą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego
od innego przedsiębiorstwa energetycznego;
2) wytwórca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła;
3) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuŜące do wytwarzania ciepła;
4) lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;

5) zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki
instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami
odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy
węzeł cieplny lub źródło ciepła;
6) obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
7) 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
obliczenia naleŜności z tytułu dostarczania
ciepła;
8) grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych stawek opłat
oraz warunków ich stosowania;
9) handlowa obsługa odbiorców - czynności
związane z:
a) kontrolą układów pomiarowo-rozliczeniowych i odczytywaniem ich wskazań,
stanowiących, stanowiących podstawę
do obliczenia naleŜności z tytułu dostarczania ciepła lub ustalenia udziału odbiorcy w kosztach ciepła dostarczonego
do grupowego węzła cieplnego,
b) obliczaniem naleŜności, wystawianiem
faktur oraz egzekwowaniem naleŜności,
c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania warunków umowy i prawidłowości rozliczeń;
10) moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego
nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego
z tego nośnika w jednostce czasu;
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11) zamówiona moc cieplna - ustalona przez
odbiorcą lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa
moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi
w warunkach obliczeniowych, która zgodnie
z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury
ciepłej wody w punktach czerpalnych,
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c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub
instalacji;
12) tabela regulacyjna - przedstawiona w postaci
tabeli lub na wykresie zaleŜność temperatury
nośnika ciepła od warunków atmosferycznych;
13) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane
obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywna temperatura ciepłej wody;
14) sprzedawca - Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

CZĘŚĆ II
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO
Sprzedawca ciepła, poprzez Oddział Energetyki
Cieplnej, prowadzi działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji z dnia
1 lutego 2008r., udzielonych przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w zakresie:

-

wytwarzania ciepła - decyzja nr WCC/1163/
13859/W/OWA/2008/ML z późn. zm.,
przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja
nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML z późn. zm.,
obrotu ciepłem decyzja nr OCC/335/13859/
W/OWA/2008/ML z późn. zm.

CZĘŚĆ III
PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY
Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono następujące grupy odbiorców:
- odbiorcy zasilani ciepłem wytwarzanym w eksploatowanej
przez sprzedawcę ciepła kotłowni olejowej zlokalizowanej
w województwie łódzkie w
miejscowości Leźnica Wielka
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez
sprzedawcę ciepła.
GRUPA Ł.Ł.B
- odbiorcy zasilani ciepłem
zakupionym od DALKII ŁÓDŹ
SA w węźle grupowym zlokalizowanym w Łodzi przy ul.
Brzeźnej 3 za pośrednictwem
sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez sprzedawcę
ciepła.
GRUPA Ł.GM8/10 - odbiorcy ciepła wytwarzanego w eksploatowanej przez
sprzedawcę ciepła olejowej
kotłowni zlokalizowanej w województwie łódzkim w miejscowości Gałków Mały 8/10 za
pośrednictwem zewnętrznej instalacji odbiorczej eksploatowanej przez sprzedawcę ciepła.

GRUPA Ł.R

GRUPA Ł.LW

GRUPA Ł.TM

GRUPA Ś.BZ

- odbiorcy ciepła wytwarzanego
w eksploatowanych przez
sprzedawcę ciepła olejowych
kotłowniach zlokalizowanych
w województwie łódzkim w
miejscowości Regny w budynkach nr 117, 123/139, 124,
125, 129.
- odbiorcy ciepła wytwarzanego
w eksploatowanej przez sprzedawcę ciepła gazowej kotłowni zlokalizowanej w województwie łódzkim w Tomaszowie Mazowieckim przy
ul. Szerokiej 19.
- odbiorcy ciepła wytwarzanego
w eksploatowanej przez sprzedawcę ciepła gazowej kotłowni zlokalizowanej w województwie świętokrzyskim
w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2 za pośrednictwem
zewnętrznej instalacji odbiorczej eksploatowanej przez
sprzedawcę ciepła.
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CZĘŚĆ IV
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT
1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla odbiorców grupy Ł.LW
Lp.

Wyszczególnienie

Netto
Brutto
Netto
Brutto
Netto
Brutto
Netto
Brutto
Netto
Brutto
Netto
Brutto
Netto
Brutto

zł/MW/rok
1.

Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/m-c

2.

Cena ciepła

zł/GJ

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
zł/MW/m-c
5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

W podanych powyŜej stawkach opłat brutto
uwzględniono podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości 22 %.
Lp.

Wyszczególnienie

2. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla odbiorców grupy Ł.Ł.B

Netto
Brutto
Netto
Brutto
Netto
Brutto

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
zł/MW/m-c

2.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

W podanych powyŜej stawkach opłat brutto
uwzględniono podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości 22 %.
Uwaga!
Sprzedawca ciepła w fakturze wystawianej odbiorcom grupy Ł.Ł.B oprócz opłat naliczanych
wg stawek za usługi przesyłowe, ujętych w niniejszej taryfie, naliczy równieŜ opłaty za wytworzenie oraz przesłanie ciepła według aktualnych
cen zawartych w taryfie wytwórcy i dystrybutora
ciepła - DALKII ŁÓDŹ SA, tj. wg:
- Ceny za zamówioną moc cieplną - wyraŜonej
w złotych za MW,

Grupa odbiorców
Ł.GM8/10
Ł.R
Ł.TM
Ś.BZ

Grupa odbiorców
Ł.Ł.B
32.207,03
39.292,58
2.683,92
3.274,38
6,62
8,08

Jednostka miary
zł/MW/rok

1.

Grupa odbiorców
Ł.LW
83.643,94
102.045,61
6.970,33
8.503,80
65,65
80,09
14,70
17,93
5.518,42
6.732,47
459,87
561,04
4,47
5,45

Jednostka miary

-

-

Ceny ciepła - wyraŜonej w złotych za GJ,
Ceny nośnika ciepła - wody dostarczonej do
napełniania i uzupełniania ubytków w instalacjach odbiorczych w złotych za metr sześcienny,
Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe wyraŜonej w złotych za MW,
Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
- wyraŜonej w złotych za GJ.

3. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla odbiorców grup Ł.GM8/10, Ł.R, Ł.TM, Ś.BZ

Stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc ciepną
zł/MW/m-c
Netto
Brutto
10.557,26
12.879,86
12.156,01
14.830,33
5.438,79
6.635,32
10.706,19
13.061,55

Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
Netto

Brutto
70,11
62,91
56,33
48,94

85,53
76,75
68,72
59,71

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 418

W podanych powyŜej stawkach opłat brutto
uwzględniono podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości 22 %.
Sprzedawca ciepła nie przewiduje poniesienia
nakładów na przyłączenie nowych odbiorców do
sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji
odbiorczych eksploatowanych przez sprzedawcę
ciepła i zlokalizowanych w Łodzi, Busku-Zdroju,
Tomaszowie Mazowieckim oraz w miejscowo-
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ściach Gałków Mały, Regny, Leźnica Wielka, w
związku z tym w niniejszej taryfie nie ustalono
stawek opłat za przyłączenie do sieci. W przypadku zaistnienia konieczności przyłączenia nowych odbiorców, sprzedawca ciepła dokona
niezwłocznej zmiany taryfy w zakresie ustalenia
stawek opłat za przyłączenie do sieci i wystąpi
do Prezesa URE o ich zatwierdzenie.

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

tyczne oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI
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 jakościowych obsługi odbiorców,
które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez sprzedawcę ciepła
standardów jakościowych obsługi odbiorców,
b) niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaŜy ciepła,
c) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiaroworozliczeniowego,

d) udzielania bonifikat i naliczania upustów
przysługujących odbiorcy,
e) nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
3. Opłaty za nielegalny pobór ciepła.
Przy ustalaniu opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednio ceny i stawki
opłat ustalone w niniejszej taryfie lub taryfie
DALKII ŁÓDŹ SA. W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług (VAT) uwzględnia
się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa podatkowego.

CZĘŚĆ VII
ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT
Taryfa moŜe być wprowadzona do stosowania
nie wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie później
niŜ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
oraz Województwa Świętokrzyskiego.

Odbiorcy będą zawiadamiani w formie pisemnej
o wprowadzaniu do rozliczeń nowych cen i stawek opłat. Zawiadomienie nastąpi co najmniej
na 14 dni przed datą, od której będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat.
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
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w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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