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4) apteka „21”, ul. Matejki 1, 66-200 Świebodzin, 
tel. 068 38 29 585 

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
od 800 do 1800, 

- w soboty w godz. od 900 do 1300; 

5) apteka „Lemed”, ul. Kilińskiego 7, 66-200 Świe-
bodzin, tel. 068 38 28 455 

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
od 800 do 2000, 

- w soboty w godz. od 900 do 1400; 

6) apteka „Zdrowie”, ul. Kościelna 9, 66-200 
Świebodzin, tel. 068 38 23 083 

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
od 800 do 2000, 

- w soboty w godz. od 800 do 1500; 

7) apteka „Łużycka”, os. Łużyckie 39, 66-200 Świe-
bodzin, tel. 068 38 22 565 

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
od 830 do 1830, 

- w soboty w godz. od 900 do 1300; 

8) apteka „Arnika”, ul. 1 Maja 17, 66-200 Świe-
bodzin, tel. 068 47 56 788 

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
od 800 do 2000, 

- w soboty w godz. od 900 do 1400; 

9) apteka „Św. Antoni”, ul. Piłsudskiego 2, 66-200 
Świebodzin, tel. 068 38 28 699 

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
od 900 do 1600, 

- w soboty w godz. od 900 do 1200; 

10) Apteka „Leków gotowych”, os. Widok, 66-200 
Świebodzin, tel. 068 38 23 391 

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
od 900 do 1700, 

- w soboty w godz. od 900 do 1300; 

11) Apteka „Medapteka”, ul. Sulechowska 8, 66-200 
Świebodzin, tel. 068 38 26 142 

- czynna od poniedziałku do soboty w godz. 
od 900 do 2100, 

- w niedzielę i święta w godz. od 1000 do 1800; 

12) Apteka mgr B.Czapska - Klekot, ul. Klubowa 1, 
66-210 Zbąszynek, tel. 068 38 49 447 

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
od 800 do 1800, 

- w soboty w godz. od 900 do 1300; 

13) Apteka „Przy Przychodni”, ul. Długa 1, 66-210 

Zbąszynek, tel. 068 38 49 376 

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
od 800 do 1900, 

- w soboty w godz. od 900 do1300; 

14) Apteka „Pod Aniołem”, ul. Wojska Polskiego 
57/1, 66-210 Zbąszynek, tel. 068 34 78 094 

- czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
od 800 do 2000, 

- w soboty w godz. od 900 do 1200 oraz od 
1900 do 1930, 

- w niedzielę i święta w godz. od 1900 do 1930. 

§ 2. Ustala się 24 - godzinne dyżury aptek  
w święta i inne dni wolne od pracy zgodnie z ni-
niejszym harmonogramem: 

Data:     Nazwa apteki: 

1.01 - 7.01.2007r.  Arnika 

8.01 - 14.01.2007r.  Śródmiejska 

15.01 - 21.01.2007r.  Nowa 

22.01 - 28.01.2007r.  Apteka 21 

29.01 - 4.02.2007r.  Lemed 

5.02 - 11.02.2007r.  Zdrowie 

12.02 - 18.02.2007r.   Postęp 

19.02 - 25.02.2007r.   Łużycka 

26.02 - 04.03.2007r.  Śródmiejska 

5.03 - 11.03.2007r.   Nowa 

12.03 - 18.03.2007r.   Lemed 

19.03 - 25.03.2007r.   Arnika 

26.03 - 1.04.2007r.  Apteka 21 

2.04 - 8.04.2007r.  Apteka „Leków gotowych” 

9.04 - 15.04.2007r.   Postęp 

16.04 - 22.04.2007r.   Zdrowie 

23.04 - 29.04.2007r.  Łużycka 

30.04 - 6.05.2007r.   Lemed 

7.05 - 13.05.2007r.   Św. Antoni 

14.05 - 20.05.2007r.   Śródmiejska 

21.05 - 27.05.2007r.   Postęp 

28.05 - 3.06.2007r.  Arnika 

4.06 - 10.06.2007r.   Medapteka 

11.06 - 17.06.2007r.   Apteka 21 

18.06 - 24.06.2007r.   Łużycka 

25.06 - 1.07.2007r.  Lemed 
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2.07 - 8.07.2007r.   Śródmiejska 

9.07 - 15.07.2007r.   Zdrowie 

16.07 - 22.07.2007r.   Medapteka 

23.07 - 29.07.2007r.   Arnika 

30.07 - 5.08.2007r.  Apteka 21 

6.08 - 12.08.2007r.  Apteka „Leków gotowych” 

13.08 - 19.08.2007r.   Łużycka 

20.08 - 26.08.2007r.   Św. Antoni 

27.08 - 2.09.2007r.  Nowa 

3.09 - 9.09.2007r.   Postęp 

10.09 - 16.09.2007r.   Zdrowie 

17.09 - 23.09.2007r.   Lemed 

24.09 - 30.09.2007r.  Medapteka 

1.10 - 7.10.2007r.   Arnika 

8.10 - 14.10.2007r.   Śródmiejska 

15.10 - 21.10.2007r.   Zdrowie 

22.10 - 28.10.2007r.   Nowa 

29.10 - 4.11.2007r.  Św. Antoni 

5.11 - 11.11.2007r.  Apteka „Leków gotowych” 

12.11 - 18.11.2007r.   Medapteka 

19.11 - 25.11.2007r.   Łużycka 

26.11 - 2.12.2007r.  Postęp 

3.12 - 9.12.2007r.  Nowa 

10.12 - 16.12.2007r.   Śródmiejska 

17.12 - 23.12.2007r.   Arnika 

24.12 - 30.12.2007r.   Apteka 21 

31.12 - 6.01.2008r.  Zdrowie 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staro-
ście Świebodzińskiemu. 

§ 4. Uchwała zostanie zamieszczona na tabli-
cach ogłoszeń w siedzibach gminnych jednostek 
samorządu terytorialnego i Starostwa Powiatowe-
go w Świebodzinie oraz Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Powiatu Świebodzińskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Zarządu 
Zbigniew Szumski 

 

 
=================================================================================== 

 

968 
 

DECYZJA 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR OSZ-4210-21(10)/2007/627/IV/RN 
 

z dnia 26 czerwca 2007r. 
 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 
pkt 2 i art. 45 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 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007r. 
Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343) oraz na podsta-
wie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Ko-
deks 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 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 z dnia 17 kwietnia 2007r. 
„Komunalnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Sulęcinie posiadającego: 

 

 

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 
0000060007; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 596-000 
-44-71, 

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębior-
stwem energetycznym” 

postanawiam 

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez 
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą za-
łącznik do niniejszej decyzji; 

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła 
na okres do 31 lipca 2008r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 
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energetycznego, posiadającego koncesje udzielone 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwa-
nego dalej „Prezesem URE”) z dnia 26 październi-
ka 1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/377/627/ 
U/3/98/ZJ (zmienioną decyzjami: z dnia 13 lutego 
2002r. Nr WCC/377A/627/W/3/2002/BP, z dnia 6 czerw-
ca 2002r. Nr WCC/377B/627/OSZ/W/2002/CK, z dnia 
30 lipca 2003r. Nr WCC/377C/627/W/OSZ/2003/AB, 
z dnia 19 września 2005r. Nr WCC/377D/627/W/ 
OSZ/2005/BK oraz z dnia 13 kwietnia 2007r. Nr WCC/ 
377E/627/W/OSZ/2007/EŻ), oraz z dnia 26 październi-
ka 1998r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła  
Nr PCC/396/627/U/3/ZJ, (zmienioną decyzjami: z dnia 
14 lipca 1999r. Nr PCC/396/S/627/U/3/99, z dnia  
6 czerwca 2002r. Nr PCC/396B/627/OSZ/W/2002/CK 
oraz z dnia 19 września 2005r. Nr PCC/396C/627/ 
W/OSZ/2005/BK), w dniu 10 kwietnia 2007r. zosta-
ło wszczęte postępowanie administracyjne w spra-
wie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez 
Przedsiębiorstwo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego Przed-
siębiorstwo energetyczne było wzywane przez Pre-
zesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyja-
śnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia  
20 kwietnia 2007r., z dnia 15 maja 2007r. oraz z dnia 
6 czerwca 2007r. (notatka służbowa ze spotkania  
z przedstawicielami Przedsiębiorstwa energetycz-
nego) i 8 czerwca 2007r. Odpowiedzi Przedsiębior-
stwa energetycznego wpłynęły do Oddziału Tere-
nowego Urzędu Regulacji Energetyki w dniach:  
30 kwietnia 2007r., 25 maja 2007r. oraz 15, 19 i 20 
czerwca 2007r. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energe-
tyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne posiadają-
ce koncesje na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dys-
trybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła, 
która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE. 

W toku postępowania administracyjnego, na pod-
stawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że 
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5 
ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 paź-
dziernika 2006r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytu-
łu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), 
zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem 
taryfowym”. 

Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsię-
biorstwo energetyczne na podstawie uzasadnio-
nych kosztów prowadzenia działalności, zaplano-
wanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. 
Ocena tych kosztów została dokonana zgodnie  
z § 12 ust 2 rozporządzenia taryfowego, na pod-
stawie porównania uzasadnionych jednostkowych 
kosztów planowanych dla pierwszego roku stoso-
wania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosz-

tami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok sto-
sowania taryfy. 

Z uwagi jednak na znaczący przyrost i wysoki po-
ziom średniej wskaźnikowej ceny ciepła w porów-
naniu z innymi przedsiębiorstwami energetycz-
nymi o podobnym zakresie działania, mając na 
uwadze ochronę interesów odbiorców, Prezes URE 
ustalił współczynnik korekcyjny dla działalności 
gospodarczej związanej z wytwarzaniem ciepła  
w wysokości 98,4%.  

Pismem z dnia 13 czerwca 2007r. Nr OSZ-4210 
-21(8)/2007/627/VI/RN Prezes URE wezwał Przed-
siębiorstwo energetyczne do dostosowania taryfy 
do wysokości tego współczynnika korekcyjnego, 
określającego projektowaną poprawę efektywno-
ści funkcjonowania Przedsiębiorstwa energetycz-
nego oraz zmianę warunków wykonywania przez 
niego działalności gospodarczej w zakresie wytwa-
rzania ciepła.  

Przedsiębiorstwo energetyczne dostosowało tary-
fę do wysokości ustalonego współczynnika. 

Okres obowiązywania taryfy został ustalony do 
dnia 31 lipca 2008r., (wnioskowany przez Przed-
siębiorstwo okres obowiązywania taryfy do dnia 
30 czerwca 2008r.). Ustalony termin umożliwi obo-
wiązywanie taryfy dla ciepła przez okres co naj-
mniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosztów stano-
wiących podstawę ustalenia stawek opłat po upły-
wie terminu ich stosowania.  

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sen-
tencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energe-
tycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okrę-
gowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów - za moim pośrednic-
twem, 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 postę-
powania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość 
wymaganiom przepisanym dla pisma proce-
sowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej 
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie 
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także zawierać wniosek o uchyle-
nie albo zmianę decyzji – w całości lub części 
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

      Odwołanie należy przesłać na adres Północno  
- Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie  
- ul. Żubrów 3, 41, 71-617 Szczecin. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku  
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z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust.4 ustawy – Prawo 
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do 
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energe-
tycznego w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo 
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne 
wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej 
niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia 
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor 
Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego 

z siedzibą w Szczecinie 
Witold Kępa 

 
Załącznik 

do decyzji Prezesa URE 
Nr OSZ-4210-21(10)/2007/627/IV/RN 

z dnia 26 czerwca 2007r. 
 

Taryfa dla ciepła 

I. Informacje ogólne 

1. Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło dostarczo-
ne odbiorcom przez „Komunalnik” Spółka z o.o.  
z siedzibą w Sulęcinie, działającą na podstawie 
koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE na: 

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/377/627/U/3/98/ZJ 
z dnia 26 października 1998r., zmienioną de-
cyzjami: 

      z dnia 13 lutego 2002r. Nr WCC/377A/627/W/ 
3/2002/BP,  

      z dnia 6 czerwca 2002r. Nr WCC/377B/627/ 
OSz/W/2002/CK,  

      z dnia 30 lipca 2003r. Nr WCC/377C/627/W/ 
OSZ/2003/AB, 

      z dnia 19 lipca 2005r. Nr WCC/377D/627/W/ 
OSZ/2005/BK  

      oraz z dnia 13 kwietnia 2007r. Nr WCC/377E/ 
627/W/OSZ/2007/EŻ, 

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/396/ 
627/U/3/ZJ z dnia 26 października 1998r., zmie-
nioną decyzjami:  

      z dnia 14 lipca 1999r. Nr PCC/396/S/627/U/3/99,  

      z dnia 6 czerwca 2002r. Nr PCC/396B/627/OSz/ 
W/2002/CK, 

      oraz z dnia 19 wrześia 2005r. Nr PCC/396C/627/ 
W/OSZ/2005/BK. 

2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu  

w szczególności postanowień: 

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625  
z późniejszymi zmianami); 

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
9 października 2006r. w sprawie szczegóło-
wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części 
taryfy „rozporządzeniem taryfowym”; 

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów ciepłow-
niczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), zwanego w dal-
szej części taryfy „rozporządzeniem przyłącze-
niowym”. 

3. Określone w taryfie stawki opłat stosuje się dla 
poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do 
zakresu świadczonych usług. 

II. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie 

Użyte w taryfie określenia oznaczają: 

1) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera 
energię cieplną na podstawie umowy z przed-
siębiorstwem energetycznym; 

2) sprzedawca - „Komunalnik” Spółka z o.o. w Su-
lęcinie - przedsiębiorstwo energetyczne zajmu-
jące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowa-
nych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, 
przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą cie-
pła wytworzonego w tych źródłach; 

3) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła; 

4) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie 
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instala-
cje odbiorcze w tym obiekcie; 

5) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje służące do transporto-
wania ciepła lub ciepłej wody z węzłów ciepl-
nych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła 
lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 

6) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki in-
stalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł 
cieplny lub źródło ciepła z instalacjami od-
biorczymi w obiektach; 

7) grupa taryfowa – grupę odbiorców korzysta-
jących z usług związanych z zaopatrzeniem  
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone 
na podstawie tych samych cen i stawek opłat 
oraz warunków ich stosowania; 

8) obiekt - budowlę lub budynek wraz z instala-
cjami odbiorczymi; 

9) układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczo-
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ny do stosowania zespół urządzeń służących do 
pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, 
których wskazania stanowią podstawę do ob-
liczenia należności z tytułu dostarczania ciepła; 

10) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub 
dostarczonego do podgrzania określonego no-
śnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego 
nośnika w jednostce czasu; 

11) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłącze-
nie do sieci największą moc cieplną, jaka w da-
nym obiekcie wystąpi w warunkach oblicze-
niowych, która zgodnie z określonymi w odręb-
nych przepisach warunkami technicznymi oraz 
wymogami technologicznymi dla tego obiektu 
jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania 
normatywnej temperatury i wymiany po-
wietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury cie-
płej wody w punktach czerpalnych,  

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub in-
stalacji;  

12) sezon grzewczy - okres, w którym warunki 
atmosferyczne powodują konieczność ciągłe-
go dostarczania ciepła w celu ogrzewania 
obiektów. 

III. Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany 
został z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

- źródeł ciepła, 

- miejsca dostarczania ciepła. 

 

Źródła ciepła z oznaczeniem symboli: 

ZO-1 – kotłownia ul. Jana Paska w Sulęcinie, 

ZO-2 – kotłownia Os. Kopernika 2 w Sulęcinie, 

ZO-3 – kotłownia ul. E Plater 7 w Sulęcinie, 

ZO-4 – kotłownia Os. Słoneczne 1 w Sulęcinie, 

ZO-5 – kotłownia Os. Słoneczne 6 w Sulęcinie, 

ZO-6 – kotłownia ul. E Orzeszkowej 2-4 w Sulęcinie, 

ZO-7 – kotłownia ul. T. Kościuszki 29 w Sulęcinie, 

ZO-8 – kotłownia ul. Lipowa 18 w Sulęcinie, 

ZL-1 – kotłownia ul. T. Kościuszki 10 w Sulęcinie, 

ZL-2 – kotłownia ul. Okopowa 9 w Sulęcinie, 

ZL-3 – kotłownia ul. Lipowa 29 w Sulęcinie, 

ZL-4 – kotłownia ul. T. Kościuszki 17 w Sulęcinie, 

ZL-5 – kotłownia Zarzyń 20a, 

ZL-6 – kotłownia ul. Witosa 30a w Sulęcinie, 

ZL-7 – kotłownia Wędrzyn 1, 

ZL-8 – kotłownia ul. Chrobrego 36 w Ośnie Lubu-
skim, 

ZL-9 – kotłownia ul. Chrobrego 38 w Ośnie Lubu-
skim, 

ZL-10 – kotłownia ul. Chrobrego 40 w Ośnie Lubu-
skim, 

ZL-11 – kotłownia ul. Dudka 17 w Sulęcinie, 

ZL-12 – kotłownia ul. M. Curie-Skłodowskiej 4  
w Sulęcinie, 

ZL-13 – kotłownia ul. Poznańska 63 w Trzemesznie 
Lubuskim. 

Grupy odbiorców 
 

Lp. 
Grupa 
taryfowa 

Charakterystyka odbiorców 

1 2 3 

1 A  
Odbiorcy zasilani z kotłowni węglowych ZO-1, ZO-2 i ZO-3 – rozliczani wg stawek 
opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. 

2 B 
Odbiorcy zasilani z kotłowni węglowej ZO-4 i rezerwowej kotłowni gazowej ZO-5 
– rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfo-
wego. 

3 C 
Odbiorcy zasilani z kotłowni węglowej na ZO-7 – rozliczani wg stawek opłat,  
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. 

4 D 
Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowych ZO-6, ZL-1, ZL-2 i ZL-4 – rozliczani wg sta-
wek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. 

5 E 
Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowych ZO-8, ZL-6, ZL-11 i ZL-12 – rozliczani  
wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. 

7 F 
Odbiorcy zasilani z kotłowni olejowych ZL-3 i ZL-5 – rozliczani wg stawek opłat, 
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. 
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1 2 3 

8 G 
Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowej ZL-7 – rozliczani wg stawek opłat, o których 
mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. 

9 H 
Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowych ZL-8, ZL-9 i ZL-10 – rozliczani wg stawek 
opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. 

10 I 
Odbiorcy zasilani z kotłowni węglowej ZL-13 – rozliczani wg stawek opłat, o któ-
rych mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. 

 

IV. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat 

4. Stawki opłat. 

        4.1. Grupa taryfowa A 
 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 

1. 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m-c 
8.129,92 9.918,50 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 26,34 32,13 
 
      * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 
        4.2. Grupa taryfowa B 
 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 

1. 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m-c 
11.549,84 14.090,80 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 33,66 41,07 
 
      * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 
        4.3. Grupa taryfowa C 
 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 

1. 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m-c 
13.712,81 16.729,63 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 29,79 36,34 
 
      * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 
       4.4. Grupa taryfowa D 
 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 

1. 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m-c 
9.869,37 12.040,63 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 37,30 45,51 
 
      * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
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       4.5. Grupa taryfowa E 
 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 

1. 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m-c 
8.802,56 10.739,12 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 41,09 50,13 
 
      * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 
       4.6. Grupa taryfowa F 
 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 

1. 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m-c 
13.591,29 16.581,37 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 55,04 67,15 
 
      * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 
       4.7. Grupa taryfowa G 
 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 

1. 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m-c 
12.827,75 15.649,86 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 37,45 45,69 
 
      * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 
       4.8. Grupa taryfowa H 
 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 

1. 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m-c 
11.592,93 14.143,37 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 38,63 47,13 
 
      * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
 
       4.9. Grupa taryfowa I 
 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 

1. 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m-c 
8.646,74 10.549,02 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 36,31 44,30 
 
      * stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

 
V. Zasady rozliczeń opłat 

Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje po-
bieranych opłat oraz sposoby ich rozliczania przez 
przedsiębiorstwo ciepłownicze są określone w roz-
dziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

VI. Warunki stosowania stawek opłat 

6.1.Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat, są stoso-
wane przy zachowaniu standardów jakościowych 
obsługi odbiorców, które zostały określone w roz-



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                         poz. 967, 968 
Województwa Lubuskiego Nr 66 

 

3451 

dziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 

6.2. W przypadkach: 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 
wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, 

- niedotrzymania przez strony warunków umowy 
sprzedaży ciepła, 

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przy-
sługujących odbiorcy, 

- nielegalnego poboru ciepła,  

stosuje się odpowiednio postanowienia określone 

w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.  

VII. Zasady wprowadzania zmian stawek opłat 

7. Sposób i terminy zawiadamiania odbiorców  
o wprowadzeniu zmian stawek opłat. 

7.1. O każdej zmianie stawek opłat sprzedawca po-
wiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni 
przed wprowadzeniem nowych stawek opłat. 

7.2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później 
niż do 45 dnia, od dnia jej opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 
=================================================================================== 

 

969 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 28 czerwca 2007r. 

 
dotyczące sprostowania błędu w spisie treści Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego Nr 47, 

wydanego dnia 15 maja 2007r. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 68, poz. 449) 
ogłaszam, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się sprostowania oczywistej omył-
ki pisarskiej w ten sposób, że na stronie tytułowej 
Dziennika Urzędowego Nr 47 z dnia 15 maja 2007r. 

w spisie treści pod poz. 721 błędny tekst, który 
brzmi: „Nr V/49/07” zastępuje się prawidłowym za-
pisem, który brzmi: „Nr V/52/07”. 

§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 
=================================================================================== 

 

970 
 

POROZUMIENIE NR I/2007 
 

zawarte w dniu 18 kwietnia 2007r w Zielonej Górze 
 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 175 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104) i uchwały Rady Gminy Sulechów 
Nr III/20/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie 
udzielenia Powiatowi Zielonogórskiemu pomocy 
finansowej na wykonanie zadań bieżących związa-
nych z remontami dróg i chodników powiatowych 
w ramach porozumienia w miejscowościach: Kije, 
Łęgowo, Sulechów. 

Powiat Zielonogórski zwany dalej Powiatem, re-
prezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach: 

1. Edwin Łazicki - Starosta, 

2. Ryszard Górnicki - Wicestarosta, 

przy kontrasygnacie Edyty Dwojak – Skarbnika 
Powiatu 

oraz 

Gmina Sulechów, zwana dalej Gminą, reprezento-
wana przez: 

Ignacego Odważnego - Burmistrza Gminy, 

przy kontrasygnacie Ireny Kohler – Skarbnika, 

zawierają porozumienie następującej treści: 
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§ 1. Gmina udziela ze swojego budżetu Powia-
towi pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
w wysokości 100.000zł (słownie sto tysięcy zło-
tych) z przeznaczeniem na wykonanie zadań bieżą-
cych związanych z remontami dróg i chodników 
powiatowych w ramach porozumienie w miejsco-
wościach: Kije, Łęgowo, Sulechów. 

§ 2. 1. W ramach realizacji zadania w imieniu 
Powiatu Zielonogórskiego – Powiatowy Zielono-
górski Zarząd Dróg z/s w Sulechowie zorganizuje  
i przeprowadzi postępowanie przetargowe na wy-
bór wykonawcy i będzie nadzorował wykonanie. 

2. Postępowanie przetargowe na wybór wyko-
nawcy odbędzie się zgodnie z przepisami o zamó-
wieniach publicznych. 

§ 3. 1. Powiat zobowiązuje się przeznaczyć otrzy-
mane środki wyłącznie na cel określony w § 1. 

2. Powiat zobowiązuje się do zakończenia zadań 
najpóźniej do dnia 31 października 2007r. i pokrycia  
z własnych środków kosztów przekraczających wy-
sokość udzielonej pomocy finansowej. 

3. Powiat zapewni udział w komisji odbioru tech-
nicznego przedstawiciela Gminy, wskazanego przez 
Burmistrza. 

4. Gmina zobowiązuje się przekazać środki na 
rachunek bankowy Powiatu w PKO BP S.A. I Od-
dział Centrum Zielona Góra Nr 06 1020 5402 0000 

0802 0027 7368 w terminie do 30 dni od przedsta-
wienia dokumentów określonych w pkt 5. 

5. Powiat zobowiązuje się do rozliczenia zada-
nia do 9 listopada 2007r. i przedłożenia Gminie 
kserokopii poświadczonych za zgodność z orygina-
łem faktur z udokumentowaniem poniesionych wy-
datków oraz protokołów odbioru końcowego robót. 

6. Faktury musza być sprawdzone pod wzglę-
dem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, 
zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione 
oraz zaewidencjonowane zgodnie z ustawą o ra-
chunkowości, ponadto muszą posiadać adnotację: 
„wydatkowano ze środków przekazanych przez 
Gminę Sulechów”. 

§ 4. Środki niewykorzystane lub wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi 
na rachunek bankowy Gminy w terminie 30 dni od 
dnia wskazanego w § 3 ust. 5. 

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 
zawarcia. 

§ 6. Porozumienie sporządzono w dwóch jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każ-
dej strony. 

§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 
=================================================================================== 
 

971 
 

POROZUMIENIE NR II/2007 
 

zawarte w dniu 25 kwietnia 2007r w Zielonej Górze 
 

pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, reprezento-
wanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego 
działają: 

1. Starosta Powiatu – Edwin Łazicki, 

2. Wicestarosta – Ryszard Górnicki, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty 
Dwojak 

zwanym dalej „przekazującym”  

a  

Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy  
ul. Rynek 25 - zwanym w treści porozumienia 
„przyjmującym” reprezentowanym przez:  

Burmistrza Czerwieńska – Piotra Iwanusa 

przy kontrasygnacie Skarbnika - Urszuli Napierały.  

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie 
przez Powiat Zielonogórski na rzecz Gminy Czer-
wieńsk środków finansowych na dofinansowanie 
zadania: Budowa chodnika w m. Płoty. 

§ 2. 1. Otrzymane środki finansowe przyjmują-
cy przeznaczy na wykonanie chodnika w pasie 
drogi powiatowej nr 1176F w m. Płoty o powierzchni 
437m², zgodnie z technicznymi wymogami dla dróg 
powiatowych. 

2. Przyjmujący zobowiązany jest wykorzystać 
przyznaną pomoc finansową na sfinansowanie wy-
łącznie zakresu robót określonego w pkt 1.  

§ 3. Udział przekazującego w finansowaniu za-
dania wynosi do 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt ty-
sięcy złotych) brutto. 

§ 4. 1. Przyjmujący przedstawi przekazującemu 
na piśmie osobę odpowiedzialną za powyższe przed-
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sięwzięcie do wykonywania i nadzorowania prac. 

2. Przedstawicielem przekazującego w kwestiach 
koordynacji zakresu prac będzie Nikołaj Zimparow. 

3. Inspektorem nadzoru z ramienia przekazują-
cego będzie Grażyna Markowicz. 

§ 5. 1. Przyjmujący będzie odpowiedzialny za 
skuteczną realizację zadania, a w szczególności: 

- przestrzeganie ustawy o Drogach publicznych, 
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o finan-
sach publicznych, 

- zastosowanie procedur przetargowych, zgod-
nie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

- wykorzystanie środków zgodnie z ich prze-
znaczeniem, 

- terminową realizację zadania, 

- terminowe rozliczenie otrzymanej pomocy fi-
nansowej, 

- poddanie się kontroli przekazującego, w zakre-
sie prawidłowości wykorzystania przekazanych 
środków. 

§ 6. W przypadku nienależytego wykonania 
warunków porozumienia lub nie wykonanie zada-
nia, o którym mowa w § 1 porozumienia może być 
ono rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 7. Przyjmujący zrealizuje zadanie oraz dokona 
rozliczenia przyznanej pomocy finansowej w termi-

nie do: 31 października 2007r.  

§ 8.1. Przekazujący przekaże środki, w wysoko-
ści określonej w § 3 porozumienia na konto przyj-
mującego: PKO BP S.A. I O/Zielona Góra 09 1020 
5402 0000 0602 0027 6733 w terminie do 30 dni po 
zakończeniu zadania i przedstawieniu przez przyj-
mującego kserokopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem: faktur z udokumentowaniem ponie-
sionych wydatków, kosztorysu powykonawczego 
oraz protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Faktury muszą być sprawdzone pod wzglę-
dem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, 
zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione 
oraz zaewidencjonowane zgodnie z ustawą o ra-
chunkowości ponadto muszą posiadać adnotację: 
„wydatkowano ze środków przekazanych przez Po-
wiat Zielonogórski”. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem pod-
pisania i obowiązuje do dnia zakończenia wszystkich 
czynności prawnych i faktycznych związanych z re-
alizacją zadania. 

§ 10. Do spraw nie uregulowanych postanowie-
niami niniejszego porozumienia będą miały zasto-
sowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwóch jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzem-
plarzu ze stron. 

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
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- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,  

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0–95) 7115-210 

- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 –  1530. 
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki. 

 
Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego 

w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
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