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§ 2. Upoważnia się burmistrza do zbywania 
nieruchomości stanowiących mienie komunalne 
wg następujących zasad: 

1) grunty zabudowane i niezabudowane mogą 
być sprzedawane bądź oddawane w użytkowa-
nie wieczyste osobom fizycznym lub osobom 
prawnym na cele zgodne z przeznaczeniem; 

2) przedmiotem sprzedaży mogą być: 

a) budynki i budowle nieprzydatne gminie, 

b) samodzielne lokale mieszkalne i użytkowe, 

c) obiekty zabytkowe; 

3) w razie jednorazowej zapłaty – nie później niż 
do dnia zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność nieruchomości, nabywcy lokali miesz-
kalnych położonych w budynkach wybudo-
wanych i odtworzonych przed 1996r. oraz lo-
kali użytkowych adaptowanych na lokale 
mieszkalne na koszt najemcy, korzystać będą z: 

a) 70% bonifikaty od ceny lokalu w budyn-
kach na terenie miasta, 

b) 80% bonifikaty od ceny lokalu w budyn-
kach na terenie wsi, 

c) 80% bonifikaty od ceny lokalu przy jednocze-
snym wykupie lokali i jednorazowej wpłacie 
przez wszystkich najemców w budynkach 
położonych na terenie miasta i w wyniku 
czego budynek przestaje być własnością 
gminy za wyjątkiem budynków, w których 
rozpoczęto sprzedaż, 

d) 90% bonifikaty od ceny lokalu przy jedno-
czesnym wykupie lokali i jednorazowej 
wpłacie przez wszystkich najemców w bu-
dynkach położonych na terenie wsi i w wy-
niku czego budynek przestaje być własno-
ścią gminy za wyjątkiem budynków, w któ-
rych rozpoczęto sprzedaż; 

4) 95% bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieodrestaurowanej nieruchomości lub jej 
części wpisanej do rejestru zabytków. 
Warunkiem udzielenia bonifikaty w 
przypadku sprzedaży lokalu jest jednoczesny 
wykup lokali przez wszystkich najemców 
lokali w budynku; 

5) sprzedaż lokali użytkowych oddanych do 
używania na podstawie umowy najmu lub 
dzierżawy może nastąpić na rzecz ich najem-
ców (dzierżawców), którzy korzystają z pierw-
szeństwa przy nabyciu, z tym że: 

a) upoważnia się burmistrza do zwiększenia 
wartości szacunkowej tych lokali, 

b) w razie braku zainteresowanych najemców 
(dzierżawców) nabyciem, lokale mogą być  
 

sprzedane w drodze publicznego przetargu. 

§ 3. Grunty zabudowane i niezabudowane mo-
gą być wydzierżawiane (wynajmowane) na okres 
dłuższy niż 3 lata, w szczególności: 

1) w celu udostępnienia ich do tworzenia no-
wych miejsc pracy; 

2) pod garaże, punkty gastronomiczne i han-
dlowe, ogródki przydomowe oraz pomiesz-
czenia gospodarcze. 

§ 4. Ustala się następujące zasady ponoszenia 
kosztów związanych z przygotowaniem dokumen-
tacji szacunkowej i geodezyjnej dla zbywanych 
nieruchomości: 

1) przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz 
najemców – nabywcy ponoszą koszty szacun-
ków, pozostałe gmina; 

2) przy sprzedaży lokali użytkowych oraz innych 
budynków, budowli i urządzeń, koszty pełnej 
dokumentacji (szacunkowo – geodezyjnej) 
wykłada gmina, ale zostają one doliczone do 
ceny nieruchomości; 

3) przy zbywaniu nieruchomości w drodze prze-
targów koszty pełnej dokumentacji ponosi 
gmina; 

4) przy zbywaniu nieruchomości niezbędnej do 
poprawienia warunków zagospodarowania nie-
ruchomości przyległej, stanowiącej własność 
lub oddanej w użytkowanie wieczyste, koszty 
pełnej dokumentacji (szacunkowo – geodezyj-
nej) ponoszą nabywcy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzelec Kraj. 

§ 6. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XVII/147/2000 Rady Miejskiej  
w Strzelcach Kraj. z dnia 20 czerwca 2000r.  
w sprawie określenia zasad nabywania i zby-
wania nieruchomości położonych na terenie 
miasta i gminy oraz ich wydzierżawiania lub 
najmu na okres dłuższy niż trzy lata; 

2) uchwała Nr XXII/184/2001 Rady Miejskiej  
w Strzelcach Kraj. z dnia 22 lutego 2001r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/147/00  
z dnia 20 czerwca 2000r. w sprawie określenia 
zasad nabywania i zbywania nieruchomości 
położonych na terenie miasta i gminy oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy 
niż trzy lata; 

3) uchwała Nr XXVII/195/1997 Rady Miejskiej  
w Strzelcach Kraj. z dnia 26 czerwca 1997r.  
w sprawie lokalizacji tymczasowych obiektów 
handlowych i garażowych na terenie śród-
mieścia m. Strzelce Kraj. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
 

 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Elżbieta Łabędź 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR X/74/07 
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU 

 
z dnia 14 sierpnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie 

określenia stawek podatków i opłat lokalnych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002r. 
Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Miej-
ska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Trz-
cielu z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia 
stawek podatków i opłat lokalnych, wprowadza się 
następujące zmiany: 

- w § 4 pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) w miejscowości Brójce: Panią Pajor Jolan-
tę, zamieszkałą w Brójcach przy Placu Wiosny 
Ludów 2/1,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Trzciela. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Janeczek 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR X/47/2007 
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 
z dnia 17 sierpnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2007 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007r. w spra-

wie zwolnień w podatku  od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2007r. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 
z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII/36/2007 Rady Miejskiej 
w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie 
miasta Łęknica na 2007r. w § 1 dopisuje się pkt 3  
o treści: 

„3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości,  
o którym mowa w § 1 pkt 2 uchwały jest pomocą 

de minimis, której udzielenie jest zgodne z warun-
kami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) 
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy  
de minimis (Dz. Urz. WE L Nr 379 z 28 grudnia 
2006).” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Łęknicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                     poz. 1221, 1222 
Województwa Lubuskiego Nr 87 
 

4518 

1221 
 

INFORMACJA O DECYZJI 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR WCC/377-ZTO/627/W/OSZ/2007/AB, PCC/396-ZTO/627/W/OSZ/2007/AB 
 

z dnia 22 sierpnia 2007r. 
 

W dniu 22 sierpnia 2007r. na wniosek przedsię-
biorcy: „KOMUNALNIK” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 69-200 Sulęcin, ul. Chrobrego 
3, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił 
przedłużyć koncesje oraz zmienić przedmiot i za-
kres działalności Koncesjonariusza, określony w kon-
cesjach na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystry-
bucję ciepła.  

Uzasadnienie 

Decyzjami z dnia 26 października 1998r. Nr WCC/ 
377/627/U/3/98/MJ (zmienioną decyzjami: z dnia  
13 lutego 2002 r. Nr WCC/3770A/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 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 Nr PCC/396/627/U/3/98/ZJ (zmienioną de-
cyzjami: z dnia 14 lipca 1999r. Nr PCC/396/S/627/U/ 
3/99, z dnia 6 czerwca 2002r. Nr PCC/396-B/627/ 
OSz/W/2002/CK oraz z dnia 19 września 2005r.  
Nr PCC/396C/627/W/OSZ/2005/BK), udzielono prze-
dsiębiorcy: „KOMUNALNIK” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Sulęcinie, konce-
sji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybu-
cję ciepła na okres do dnia 31 października 2008r., 
określając jednocześnie na stronie 1 nazwę i nu-
mer identyfikacyjny REGON, a następnie „PRZED-
MIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI” oraz „WARUNKI 
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI”. 

Pismem z dnia 27 kwietnia 2007r., które zostało 
złożone w dniu 2 maja 2007r., uzupełnionym pi-
smami: z dnia 1 czerwca 2007r. (znak: 145/2007),  

z dnia 22 czerwca 2007r. (znak: 161/2007) oraz  
z dnia 2 sierpnia 2007r. (znak: 191/2007), Konce-
sjonariusz wniósł o przedłużenie okresu obowią-
zywania koncesji do dnia 31 października 2023r.  

Zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo energetyczne 
przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wnio-
sek o przedłużenie ważności koncesji nie później 
niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Kon-
cesjonariusz zachował powyższy termin, zatem 
jego wniosek rozpatrywany był w toku przedmio-
towego postępowania jako wniosek o zmianę kon-
cesji. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 39 oraz art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) 
oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  
w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił 
zmienić swoje decyzje z dnia 26 października 
1998r., w sprawie udzielenia koncesji na wytwa-
rzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, 
poprzez ich przedłużenie do dnia 31 października 
2023r. oraz zmianę przedmiotu i zakresu działalno-
ści. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Północno - Zachodniego  
Oddziału Terenowego 
z siedzibą w Szczecinie 

Witold Kępa 

 
=================================================================================== 
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INFORMACJA O DECYZJI 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR WCC/209H/176/W/OSZ/2007/ZD, PCC/219E/176/W/OSZ/2007/ZD 
 

z dnia 29 sierpnia 2007r. 
 

W dniu  29 sierpnia 2007r. na wniosek przedsię-
biorcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Go-
rzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Teatralna 28, Pre-
zes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmie-

nić przedmiot i zakres działalności Koncesjonariu-
sza, określony w koncesjach na wytwarzanie cie-
pła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.  
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Uzasadnienie 

Decyzjami z dnia 7 października 1998r. Nr WCC/ 
209/176/U/3/98/DN (zmienioną decyzjami z dnia  
13 listopada 2000r. Nr WCC/209/176/W/3/2000/RW, 
z dnia 25 maja 2001r. Nr WCC/209B/176/W/3/2001/ 
RW, z dnia 29 listopada 2001r. Nr WCC/209C/176/ 
W/3/2001/BK, z dnia 11 kwietnia 2002r. Nr WCC/ 
209D/176/OSz-7/2002/AB, z dnia 5 lipca 2004r.  
Nr WCC/209E/176/W/OSZ/2004/ZD, z dnia 25 kwiet-
nia 2005r. Nr WCC/209F/176/W/OSZ/2005/RN oraz  
z dnia 10 maja 2006r. Nr WCC/209G/176/W/OSZ/ 
2006/JC) i Nr PCC/219/176/U/3/98/DN (zmienioną 
decyzjami z dnia 13 listopada 2000r. Nr PCC/219/ 
176/W/3/2000/RW, z dnia 9 kwietnia 2001r. Nr PCC/ 
219B/176/W/3/2001/RW, z dnia 11 kwietnia 2002r. 
Nr PCC/219C/176/OSz-7/2002/AB, z dnia 5 lipca 
2004r. Nr PCC/219D/176/OSZ/2004/ZD) udzielono 
przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej Gorzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, konce-
sji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybu-
cję ciepła na okres do dnia 15 października 2008r., 
określając na stronie 1 nazwę i numer identyfika-
cyjny REGON, a następnie „PRZEDMIOT I ZAKRES 
DZIAŁALNOŚCI” oraz „WARUNKI PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI”. Pismem z dnia 28 marca 2007r. 
znak: TT/JS/12/2007, które zostało złożone w dniu 
29 marca 2007r., uzupełnionym pismem z dnia  
30 maja 2007r. znak: EE/RS/06/2007, Koncesjona-
riusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji na wy-
twarzanie ciepła w związku z przyjęciem do eks-

ploatacji dwóch kotłowni węglowych: w Marwi-
cach 87 i w Baczynie przy ul. Osiedlowej 23, a tak-
że dwóch kotłowni opalanych gazem ziemnym  
w Wojcieszycach przy ul. Osiedlowej 62/39 i w Go-
rzowie Wlkp. przy ul. Szczecińskiej 25 oraz o zmia-
nę koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła  
w związku ze zmianą źródeł ciepła zasilających sieć 
oraz zmianą parametrów nośnika ciepła na 
135/70oC w obu sieciach ciepłowniczych.  

Na podstawie art. 41 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, Nr 52,  
poz. 343 i Nr 115, poz. 790) oraz na podstawie  
art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. 
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 
ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Re-
gulacji Energetyki postanowił zmienić swoje decy-
zje z dnia 7 października 1998r. Nr WCC/209/176/U/ 
3/98/DN i Nr PCC/219/176/U/3/98/DN w sprawie 
udzielenia koncesji na wytwarzanie oraz przesyła-
nie i dystrybucję ciepła.  

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Północno - Zachodniego  
Oddziału Terenowego 
z siedzibą w Szczecinie 

Witold Kępa 

 
=================================================================================== 
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DECYZJA NR OSZ-4210-31(16)/2007/4506/III/EŻ 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 
z dnia 30 sierpnia 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, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790) 
oraz na podstawie 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  
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 28 maja 
2007r. Spółdzielni Mieszkaniowej „DOLINKI” z sie-
dzibą w Gorzowie Wielkopolskim posiadającej: 

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 
0000125928; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 599 
-020-70-55, 

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębior-
stwem energetycznym ” 

postanawiam: 

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

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła 
na okres do dnia 30 września 2008r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 i 3 Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 
energetycznego, posiadającego koncesje udzielone 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwa-
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nego dalej „Prezesem URE” w dniu 21 październi-
ka 2003r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła  
Nr PCC/1067/4506/W/OSZ/2003/CK oraz na obrót 
ciepłem Nr OCC/315/4506/W/OSZ/2003/CK, w dniu 
28 maja 2007r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy 
dla ciepła, ustalonej przez  Przedsiębiorstwo ener-
getyczne. 

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  
12 czerwca 2007r., 6 i 23 lipca 2007r. oraz z 10 sierp-
nia 2007r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energe-
tycznego wpłynęły do Oddziału Terenowego URE 
w dniach 29 czerwca 2007r., 18 lipca 2007r. oraz 3  
i 28 sierpnia 2007r.  

Należy zaznaczyć, że pismem z dnia 30 maja 2007r. 
wezwano Przedsiębiorstwo energetyczne do wnie-
sienia należnej od wniosku opłaty skarbowej. Po-
twierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej wpłynęło 
do Oddziału Terenowego URE w dniu 1 czerwca 
2007r. 

Ponadto, Przedsiębiorstwo pismem z dnia 22 czerw-
ca 2007r. znak: DF/2721/07 wystąpiło o przedłuże-
nie terminu złożenia odpowiedzi na wezwanie  
z dnia 12 czerwca 2007r. znak: OSZ-4210-31(4)/ 
2007/4506/III/EŻ. 

Pismem z dnia 22 czerwca 2007r. znak: OSZ-4210 
-31(6)/2007/4506/III/EŻ został przedłużony termin 
złożenia wyjaśnień do dnia 2 lipca 2007r. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energe-
tyczne przedsiębiorstwa energetyczne posiadające 
koncesje na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystry-
bucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla 
ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Preze-
sa Urzędu Regulacji Energetyki. 

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. z 2006r. Nr 193, 
poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji „roz-
porządzeniem 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.  

Okres obowiązywania taryfy został ustalony do 
dnia 30 września 2008r. zgodnie z wnioskiem Przed-
siębiorstwa energetycznego, co umożliwi weryfika-
cję kosztów stanowiących podstawę ustalenia 
stawek opłat po upływie terminu ich stosowania. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak  
w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu ener-
getycznemu przysługuje odwołanie do Sądu 
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów - za moim po-
średnictwem, w terminie dwutygodniowym 
od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energe-
tyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Ko-
deksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość 
wymaganiom przepisanym dla pisma proce-
sowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej 
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także zawierać wnio-
sek o uchylenie albo zmianę decyzji – w cało-
ści lub części (art. 47949 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego). 

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

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 na koszt Przedsiębiorstwa energe-
tycznego w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

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

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Północno - Zachodniego  
Oddziału Terenowego 
z siedzibą w Szczecinie 

Witold Kępa 
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Załącznik  
do decyzji Prezesa URE 

Nr OSZ-4210-31(16)/2007/4506/III/EŻ 
z dnia 30 sierpnia 2007r. 

 
Taryfa dla ciepła 

 
I. Informacje ogólne 

1. 1. Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło dostar-
czane odbiorcom przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową „DOLINKI” z siedzibą w Gorzowie 
Wlkp. działającą na podstawie koncesji 
udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu 
21 października 2003r. na:  

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC 
/1067/4506/W/OSZ/2003/CK, 

- obrót ciepłem Nr OCC/315/4506/W/OSZ/ 
2003/CK. 

1. 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 szczegó-
łowych zasad kształtowania i kalkulacji ta-
ryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia  
w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423), 
zwanego w dalszej części taryfy „rozpo-
rządzeniem taryfowym”; 

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
15 stycznia 2007r., w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania syste-
mów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, 
poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy 
„rozporządzeniem przyłączeniowym”. 

1. 3. Określone w taryfie stawki opłat stosuje się 
dla poszczególnych grup odbiorców, odpo-
wiednio do zakresu świadczonych usług. 

II. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie 

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 

1) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobie-
ra energię cieplną na podstawie umowy  
z przedsiębiorstwem energetycznym; 

2) sprzedawca – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Do-
linki” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. – przedsię-
biorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy 
ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła, 
zawartej z tym odbiorcą; 

3) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do przesyłania  
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów 
cieplnych; 

4) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej do-
prowadzający ciepło wyłącznie do jednego 
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych 
instalacji odbiorczych za grupowym węzłem 
cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te insta-
lacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach; 

5) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub 
parametrów nośnika ciepła dostarczanego  
z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostar-
czanego do instalacji odbiorczych; 

6) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny ob-
sługujący więcej niż jeden obiekt; 

7) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą 
urządzenia lub instalacje, służące do transpor-
towania ciepła lub ciepłej wody z węzłów 
cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników 
ciepła lub punktów poboru ciepłej wody  
w obiekcie; 

8) zewnętrzna instalacja odbiorcza  - odcinki in-
stalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł 
cieplny lub źródło ciepła z instalacjami od-
biorczymi w obiektach, w tym w obiektach,  
w których zainstalowany jest grupowy węzeł 
cieplny lub źródło ciepła; 

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

10) układ pomiarowo - rozliczeniowy – dopuszczo-
ny do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepi-
sami, zespół urządzeń, służących do pomiaru 
ilości i parametrów nośnika ciepła, których 
wskazania stanowią  podstawę do obliczenia 
należności z tytułu dostarczania ciepła; 

11) handlowa obsługa odbiorców – czynności 
związane z: 

a) kontrolą układów pomiarowo – rozlicze-
niowych i urządzeń i odczytywaniem ich  
wskazań, stanowiących podstawę do obli-
czania należności z tytułu dostarczania ciepła 
lub ustalenia udziału odbiorcy w kosztach 
ciepła dostarczonego do grupowego węzła 
cieplnego, 

b) obliczaniem należności, wystawianiem fak-
tur oraz egzekwowaniem tych należności, 

c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania 
warunków umowy i prawidłowości rozli-
czeń; 

12) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub 
dostarczonego do podgrzania określonego 
nośnika ciepła albo  ilość ciepła odebranego  
z tego nośnika w jednostce czasu; 

13) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłą-
czenie do sieci ciepłowniczej największą moc 
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cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi  
w warunkach obliczeniowych, która zgodnie  
z określonymi w odrębnych przepisach wa-
runkami technicznymi oraz wymaganiami 
technologicznymi dla danego obiektu jest nie-
zbędna 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; 

14) 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 uwzględnia: 

- sieć ciepłowniczą, 

- miejsce dostarczania ciepła. 
Grupy odbiorców  

Lp. 
Grupa 

taryfowa 
Charakterystyka odbiorców 

1. C1A 

Odbiorcy zasilani ze źródła obcego (Elektrociepłowni Gorzów S.A.) 
poprzez obcą sieć ciepłowniczą (ZE Energo-Stil Sp. z o.o.) i sieć cie-
płowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez 
sprzedawcę.  
Miejscem dostarczania ciepła są indywidualne węzły cieplne stano-
wiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.  

2. C1B 

Odbiorcy zasilani ze źródła obcego (Elektrociepłowni Gorzów S.A.) 
poprzez obcą sieć ciepłowniczą (ZE Energo-Stil Sp. z o.o.) i sieć cie-
płowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez 
sprzedawcę.  
Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne wraz z ze-
wnętrznymi instalacjami odbiorczymi stanowiące własność sprze-
dawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 

 

IV. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców 

1. Grupa taryfowa C1A  

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 
zł/MW/rok 38.535,83 47.013,71 

1. 
Stała stawka opłaty za usługi przesy-
łowe rata - zł/MW/m-c 3.211,32 3.917,81 

2. 
Zmienna stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ 
7,40 9,03 

          *stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%. 

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła sprzedawca 
oprócz stawek opłat zawartych w taryfie stosuje 
ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła 

tj. Elektrociepłownię Gorzów S.A. i stawki opłat za 
usługi przesyłowe ustalone przez ZE Energo-Stil 
Sp. z o.o.  

 
2. Grupa taryfowa C1B 
 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 
zł/MW/rok 49.170,08 59.987,50 

1. 
Stała stawka opłaty za usługi przesy-
łowe rata - zł/MW/m-c 4.097,51 4.998,96 

2. 
Zmienna stawka opłaty za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ 
7,44 9,08 

          *stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%. 

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła sprzedawca 
oprócz stawek opłat zawartych w taryfie stosuje 

ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła 
tj. Elektrociepłownię Gorzów S.A. i stawki opłat za 
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usługi przesyłowe ustalone przez ZE Energo-Stil 
Sp. z o.o.  

V. Zasady obliczania opłat 

W rozliczeniu z odbiorcami ciepła, sprzedawca 
stosuje zasady określone w rozdziale 4 rozporzą-
dzenia taryfowego.   

VI. Warunki stosowania stawek opłat 

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców 

Zawarte w taryfie stawki opłat ustalono dla stan-
dardów jakościowych obsługi odbiorców, które 
zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia 
przyłączeniowego. 

2. W przypadkach: 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidło-
wych wskazań układu pomiarowo - rozlicze-
niowego, 

- 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 cen i stawek 
opłat 

Sposób i terminy zawiadamiania odbiorców o wpro-
wadzeniu zmiany cen i stawek opłat 

1. O każdej zmianie cen i stawek opłat EC Gorzów 
S.A., oraz stawek opłat ZE Energo-Stil Sp. z o.o. 
i sprzedawcy, sprzedawca powiadomi odbiorcę 
pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wpro-
wadzeniem nowych cen i stawek opłat. 

2. Sprzedawca wprowadzi taryfę do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie póź-
niej niż do 45 dnia, od dnia jej opublikowania 
w  Dzienniku Urzędowym Województwa Lu-
buskiego. 

 

=================================================================================== 
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DECYZJA NR OSZ-4210-39(10)/2007/1330/VII/BS 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 
z dnia 30 sierpnia 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, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790) 
oraz na podstawie 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 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 27 czerwca 2007r. 
Elektrociepłowni „Gorzów” Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Gorzowie Wielkopolskim posiadającej: 
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 

0000069920; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 599 
-010-97-20, 

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębior-
stwem energetycznym” 

postanawiam: 

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez 

Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą 
załącznik do niniejszej decyzji; 

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła 
na okres do 30 września 2008r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, na wniosek Elektrociepłowni 
„Gorzów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorzowie 
Wielkopolskim, posiadającej koncesje z dnia 20 paź-
dziernika 1998r. Nr WCC/334/1330/U/1/98/JK na wy-
twarzanie ciepła oraz PCC/346/1330/U/3/98/JK 
(zmienioną decyzjami Prezesa URE: z dnia 6 sierp-
nia 1999r. Nr PCC/346/S/1330/U/3/99 oraz z dnia  
7 czerwca 2004r. Nr PCC/346A/1330/OSZ/W/2004/ 
RN) na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w dniu  
28 czerwca 2007r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy 
dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo ener-
getyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego Przed-
siębiorstwo energetyczne zostało wezwane przez 
Prezesa URE do uzupełnienia wniosku taryfowego, 
złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pi-
smami z dnia 4 i 27 lipca 2007r. Odpowiedzi Przed-
siębiorstwa energetycznego (datowane 16 lipca 
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2007r. i 9 sierpnia 2007r.) wpłynęły do Oddziału 
Terenowego URE w dniach 19 lipca i 13 sierpnia 
2007r. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energe-
tyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne posiadają-
ce koncesje na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie wytwarzania oraz przesyłania  
i dystrybucji ciepła ustala taryfę dla ciepła, która 
podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki. 

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. z 2006r. Nr 193, 
poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji „roz-
porządzeniem taryfowym”. 

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez 
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uza-
sadnionych kosztów prowadzenia działalności, 
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania 
taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana 
zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, 
na podstawie porównania uzasadnionych jednost-
kowych kosztów planowanych dla pierwszego 
roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednost-
kowymi kosztami wynikającymi z kosztów ponie-
sionych w roku kalendarzowym poprzedzającym 
pierwszy rok stosowania taryfy. 

Okres obowiązywania taryfy został ustalony do 
dnia 30 września 2008r. zgodnie z wnioskiem Przed-
siębiorstwa energetycznego wyrażonym w piśmie  
z dnia 27 czerwca 2007r., znak: DE/EE/JS/420/1/07, 
co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących 
podstawę ustalenia cen i stawek opłat po upływie 
terminu ich stosowania. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak  
w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorcy przysłu-
guje odwołanie do Sądu Okręgowego w War-
szawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów - za moim pośrednictwem, w termi-
nie 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 proce-
sowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej 
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przyto-

czenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także zawierać wnio-
sek o uchylenie albo zmianę decyzji – w cało-
ści lub części (art. 47949 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego). 

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

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 na koszt Przedsiębiorstwa energe-
tycznego w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo 
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne 
wprowadza taryfę do stosowania nie wcze-
śniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienni-
ku Urzędowym 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-4210-39(10)/2007/1330/VII/BS 
z dnia 30 sierpnia 2007r. 

 

Taryfa dla ciepła 

I. Informacje ogólne 

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło 
dostarczane odbiorcom przez Elektrociepłow-
nię „Gorzów” S.A. działającą na podstawie 
koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE 
w dniu 20 października 1998r. na: 

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/334/1330/U/1/ 
98/JK, 

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/346/ 
1330/U/1/98/JK, 

wraz ze zmianami: z dnia 6 sierpnia 1999r. 
Nr PCC/ 346/S/1330/U/3/99, z dnia 7 czerwca 
2004r. Nr PCC/ 346A/1330/OSZ/W/2004/RN. 

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); 
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2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
9 października 2006r. w sprawie szczegó-
łowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. Nr 193, poz. 1423) zwanego w dal-
szej części taryfy „rozporządzeniem tary-
fowym; 

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
15 stycznia 2007r. - w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania systemów 
ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92) zwa-
nego w dalszej części taryfy „rozporządze-
niem przyłączeniowym”. 

3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosu-
je się dla poszczególnych grup odbiorców, 
odpowiednio do zakresu świadczonych usług. 

II. Objaśnienia pojęć  używanych w taryfie 

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 

1) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobie-
ra energię cieplną na podstawie umowy  
z przedsiębiorstwem energetycznym; 

2) sprzedawca – Elektrociepłownia „Gorzów” 
S.A. - przedsiębiorstwo energetyczne zajmu-
jące się wytwarzaniem ciepła we własnych 
źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją cie-
pła wytworzonego we własnych źródłach lub 
zakupionego od innego przedsiębiorstwa ener-
getycznego; 

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

4) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do przesyłania  
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów 
cieplnych;  

5) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej do-
prowadzający ciepło wyłącznie do jednego 
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych 
instalacji odbiorczych za grupowym węzłem 
cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te insta-
lacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach; 

6) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą 
urządzenia lub instalacje, służące do transpor-
towania ciepła lub ciepłej wody z węzłów 
cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników 
ciepła lub punktów poboru ciepłej wody  
w obiekcie; 

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

8) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczo-
ny do stosowania, zgodnie z odrębnymi prze-
pisami,  zespół urządzeń, służących do po-
miaru ilości i parametrów nośnika ciepła, któ-
rych wskazania stanowią podstawę do obli-
czenia należności z tytułu dostarczania ciepła; 

9) 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;  

10) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub 
dostarczonego do podgrzania określonego 
nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego  
z tego nośnika w jednostce czasu; 

11) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłą-
czenie do sieci ciepłowniczej największą moc 
cieplną, jaka  w danym obiekcie wystąpi  
w warunkach obliczeniowych, która zgodnie  
z określonymi w odrębnych przepisach wa-
runkami technicznymi oraz wymaganiami 
technologicznymi dla tego obiektu jest nie-
zbędna 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) przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną 
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie 
zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców 
przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu 
strat mocy cieplnej podczas przesyłania cie-
pła tą siecią oraz niejednoczesności wystę-
powania szczytowego poboru mocy cieplnej 
u odbiorców; 

13) obliczeniowe natężenie przepływu nośnika 
ciepła – największe  natężenie przepływu no-
śnika ciepła, odpowiadające w przypadku: 

a) sieci ciepłowniczej – przyłączeniowej mocy 
cieplnej i parametrom nośnika ciepła do-
starczanego ze źródła ciepła do tej sieci, 
określonym w tabeli regulacyjnej dla wa-
runków obliczeniowych, 

b) węzła cieplnego – zamówionej mocy 
cieplnej dla obiektu lub obiektów zasila-
nych z tego węzła cieplnego oraz parame-
trom nośnika ciepła dostarczanego do te-
go węzła, określonym w tabeli regulacyj-
nej dla warunków obliczeniowych, 

c) obiektu zasilanego z grupowego węzła ciep-
lnego za pośrednictwem eksploatowanej 
przez przedsiębiorstwo energetyczne ze-
wnętrznej instalacji odbiorczej – zamówio-
nej mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania 
tego obiektu oraz parametrom wody do-
starczanej z grupowego węzła cieplnego 
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do instalacji centralnego ogrzewania, ok-
reślonym dla warunków obliczeniowych 
na podstawie danych projektowych dla tej 
instalacji; 

14) tabela regulacyjna – przedstawioną w postaci 
tabeli lub na wykresie zależność temperatury 
nośnika ciepła od warunków atmosferycz-
nych; 

15) warunki obliczeniowe: 

a) obliczeniową temperaturę powietrza at-
mosferycznego określoną dla strefy klima-
tycznej, w której zlokalizowane są obiekty, 
do których jest dostarczane ciepło, 

b) normatywną temperaturę ciepłej wody; 

16) 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 uwzględnia: 

1) źródło ciepła; 

2) sieć ciepłowniczą; 

3) miejsca dostarczania ciepła. 

 

L.p. 
Grupa 

taryfowa 
Charakterystyka odbiorców 

1. C 1 Odbiorcy ciepła w postaci wody grzewczej 135/70oC, w opomiarowanym 
systemie rozliczeń, przyłączeni do wydzielonej sieci ciepłowniczej zasilanej  
z jednego źródła własnego. Miejsce dostarczania ciepła – granica stron. 

2. C 2 Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej 0,4 MPa, w opomiarowanym syste-
mie rozliczeń, przyłączeni do wydzielonej sieci ciepłowniczej zasilanej z jed-
nego źródła własnego. Miejsce dostarczania ciepła – granica stron.  

3. C 3 Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej 1,2 MPa, w opomiarowanym syste-
mie rozliczeń, przyłączeni do wydzielonej sieci ciepłowniczej zasilanej z jed-
nego źródła własnego. Miejsce dostarczania ciepła – granica stron. 

 

IV. Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat 

1. Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup 

taryfowych.  

1) Grupa taryfowa C 1 
 

Ceny i stawki opłat 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 
1. Cena za zamówioną moc 

cieplną 
zł/MW/rok 

rata – zł/MW/m-c 
58.116,48 
4.843,04 

70.902,11 
5.908,51 

2. Cena ciepła zł/GJ 15,92 19,42 
3. Cena nośnika ciepła zł/t 7,61 9,28 
4. Stawka opłaty stałej za 

usługi przesyłowe 
zł/MW/rok 

rata – zł/MW/m-c 
1.716,36 
143,03 

2.093,96 
174,50 

5. Stawka opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe 

zł/GJ 
 

0,43 
 

0,52 
     *ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%. 

2) Grupa taryfowa C 2 
 

Ceny i stawki opłat 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. miary 

netto brutto* 
1. Cena za zamówioną moc 

cieplną 
zł/MW/rok 

rata – zł/MW/m-c 
84.137,64 
7.011,47 

102.647,92  
8.553,99 

2. Cena ciepła zł/GJ 19,72 24,06 
3. Cena nośnika ciepła zł/t 8,51 10,38 
4. Stawka opłaty stałej za 

usługi przesyłowe 
zł/MW/rok 

rata – zł/MW/m-c 
706,92 
58,91 

862,44 
71,87 

5. Stawka opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe 

zł/GJ 
 

0,18 
 

0,22 
    *ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%. 
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3) Grupa taryfowa  C 3 

 
Ceny i stawki opłat 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. miary 
netto brutto* 

1. Cena za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/rok 
rata – zł/MW/m-c 

87.517,68 
7.293,14 

106.771,57 
8.897,63 

2. Cena ciepła zł/GJ 21,77 26,56 
3. Cena nośnika ciepła zł/t 8,51 10,38 
4. Stawka opłaty stałej za 

usługi przesyłowe 
zł/MW/rok 

rata – zł/MW/m-c 
789,60 
65,80 

963,31 
80,28 

5. Stawka opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe 

zł/GJ  
0,18 

 
0,22 

    *ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%. 
 
V. Zasady obliczania opłat  

Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje po-
bieranych opłat oraz sposób rozliczania przez 
sprzedawcę są określone w rozdziale 4 rozporzą-
dzenia taryfowego. 

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.  

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są 
stosowane przy zachowaniu standardów jako-
ściowych obsługi odbiorców, które zostały określone 
w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 

2. W przypadkach:  

1) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidło-
wych wskazań układu pomiarowo – rozlicze-
niowego; 

2) niedotrzymania przez strony warunków okre-
ślonych w umowie sprzedaży ciepła; 

3) udzielania i naliczania bonifikaty przysługują-
cych odbiorcy; 

4) nielegalnego poboru ciepła 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone 
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

VII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 

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

2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie póź-
niej niż do 45 dnia od dnia jej publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lu-
buskiego.   

 
=================================================================================== 
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DECYZJA NR OSZ-4210-40(11)/2007/176/VIII/BS 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 
z dnia 30 sierpnia 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, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790) 
oraz na podstawie 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 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 wnio-
sku z dnia 26 czerwca 2007r. Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Gorzów Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wiel-
kopolskim posiadającego: 

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 
0000029977; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 599 
-011-04-85, 

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębior-
stwem energetycznym”  
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postanawiam: 

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

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła 
na okres do 30 września 2008r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp., po-
siadającego koncesje z dnia 7 października 1998r. 
Nr WCC/209/176/U/3/98/DN (zmienioną decyzjami 
Prezesa URE: z dnia 13 listopada 2000r. Nr WCC/ 
209A/176/W/3/2000/RW, z dnia 25 maja 2001r.  
Nr WCC/209B/176/W/3/2001/RW, z dnia 29 listopa-
da 2001r. Nr WCC/209C/176/W/3/2001/RW, z dnia  
11 kwietnia 2002r. Nr WCC/209D/176/OSz-7/2002/ 
WB, z dnia 5 lipca 2004r. Nr WCC/209E/176/W/OSZ/ 
2004/ZD, z dnia 25 kwietnia 2005r. Nr WCC/209F/176/ 
W/OSZ/2005/RN i z dnia 10 maja 2006r. Nr WCC/ 
209G/176/W/OSZ/2006/JC) na wytwarzanie ciepła, 
PCC/219/176/U/3/98/DN (zmienioną decyzjami Preze-
sa URE: z dnia 13 września 1999r. Nr PCC/219/S/ 
176/U/3/99, z dnia 13 listopada 2000r. Nr PCC/219A/ 
176/W/3/2000/RW, z dnia 9 kwietnia 2001r. Nr PCC/ 
219B/176/W/3/2001/RW, z dnia 11 kwietnia 2002r. 
Nr PCC/219C/176/OSz-7/2002/AB i z dnia 5 lipca 
2004r. Nr PCC/219D/176/ W/OSZ/2004/ZD), na prze-
syłanie i dystrybucję ciepła oraz OCC/68/176/U/3/ 
98/DN (zmienioną decyzjami Prezesa URE: z dnia 
13 września 1999r. Nr OCC/68/S/176/U/3/99 i z dnia 
11 kwietnia 2002r. Nr OCC/68A/176/Osz-7/2002/AB) 
na obrót ciepłem , w dniu 28 czerwca 2007r. zosta-
ło wszczęte postępowanie administracyjne w spra-
wie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez 
Przedsiębiorstwo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego Przed-
siębiorstwo energetyczne zostało wezwane przez 
Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia 
wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami  
z dnia 4 i 27 lipca 2007r. Odpowiedzi Przedsiębior-
stwa energetycznego wpłynęły do Oddziału Tere-
nowego URE w dniach 19 lipca i 16 sierpnia 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 cie-
pła, 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. z 2006r. Nr 193, 
poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji „roz-
porządzeniem 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 
kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych  
w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy 
rok stosowania taryfy. 

Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia 
30 września 2008r. zgodnie z wnioskiem Przedsię-
biorstwa energetycznego wyrażonym w piśmie  
z dnia 26 czerwca 2007r., znak: EE/RS/07/2007, co 
umożliwi weryfikację kosztów stanowiących pod-
stawę ustalenia stawek opłat po upływie terminu ich 
stosowania. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak  
w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorcy przysłu-
guje odwołanie do Sądu Okręgowego w War-
szawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów - za moim pośrednictwem, w termi-
nie 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 
zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie 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, 71-617 Szczecin. 

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 na koszt Przedsiębiorstwa energe-
tycznego w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo 
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energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne 
wprowadza taryfę do stosowania nie wcze-
śniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienni-
ku Urzędowym 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-4210-40(11)/2007/176/VIII/BS 
z dnia 30 sierpnia 2007r. 

 
Taryfa dla ciepła 

I. Informacje ogólne 

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło 
dostarczane odbiorcom przez Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej Gorzów Spółkę z og-
raniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie 
Wielkopolskim, działające na podstawie konce-
sji udzielonych decyzjami Prezesa URE z dnia  
7 października 1998r. w zakresie: 

- wytwarzania ciepła Nr WCC/209/176/U/3/ 
98/DN zmienioną: w dniu 13 listopada 
2000r. decyzją Nr WCC/209A/176/W/3/2000/ 
RW, w dniu 25 maja 2001r. decyzją Nr WCC/ 
209B/176/W/3/2001/RW, w dniu 29 listopa-
da 2001r. decyzją Nr WCC/209C/176/W/3/ 
2001/ RW, w dniu 11 kwietnia 2002r. decy-
zją Nr WCC/209D/176/OSz-7/2002/WB,  
w dniu 5 lipca 2004r. decyzją Nr WCC/ 
209E/176/W/OSZ/2004/ZD, w dniu 25 kwiet-
nia 2005r. Nr WCC/209F/176/W/OSZ/2005/ 
RN, w dniu 10 maja 2006r. Nr WCC/209G/ 
176/W/OSZ/2006/JC, 

- przesyłania i dystrybucji Nr PCC/219/176/ 
U/3/98/DN zmienioną: w dniu 13 września 
1999r. decyzją Nr PCC/219/S/176/U/3/99,  
w dniu 13 listopada 2000r. decyzją Nr PCC/ 
219A/176/W/3/2000/RW, w dniu 9 kwietnia 
2001r. decyzją Nr PCC/219B/W/3/2001/RW, 
w dniu 11 kwietnia 2002r. decyzją Nr PCC/ 
219C/176/OSz-7/2002/AB, w dniu 5 lipca 
2004r. decyzją Nr PCC/219D/176/W/OSZ/ 
2004/ZD, 

- obrotu ciepłem Nr OCC/68/176/U/3/98/DN 
zmienioną: w dniu 13 września 1999r. decy-
zją Nr OCC/68/S/176/U/3/99, w dniu 11 kwiet-
nia 2002r. decyzją Nr OCC/68A/176/OSz-
7/2002/AB. 

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 szczegó-
łowych zasad kształtowania i kalkulacji ta-
ryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia  
w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), zwane-
go w dalszej części taryfy „rozporządze-
niem taryfowym”; 

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania syste-
mów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), 
zwanego w dalszej części taryfy „rozpo-
rządzeniem przyłączeniowym”. 

3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje 
się dla poszczególnych grup odbiorców, od-
powiednio do zakresu świadczonych usług. 

II. Objaśnienie pojęć używanych w taryfie 

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 

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

2) sprzedawca - Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Gorzów Spółka z o.o. w Gorzowie 
Wlkp. - przedsiębiorstwo energetyczne zajmu-
jące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowa-
nych przez to przedsiębiorstwo źródłach cie-
pła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą 
ciepła wytworzonego w tych źródłach lub za-
kupionego od innego przedsiębiorstwa ener-
getycznego; 

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

4) lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiek-
cie źródło ciepła bezpośrednio zasilające in-
stalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie; 

5) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do przesyłania  
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów 
cieplnych; 

6) przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej dopro-
wadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła 
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instala-
cji odbiorczych za grupowym węzłem ciepl-
nym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje  
z instalacjami odbiorczymi w obiektach; 

7) węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub 
parametrów nośnika ciepła dostarczanego  
z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostar-
czanego do instalacji odbiorczych; 
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8) grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsłu-
gujący więcej niż jeden obiekt; 

9) 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; 

10) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki in-
stalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł 
cieplny lub źródło ciepła z instalacjami od-
biorczymi w obiektach, w tym w obiektach,  
w których zainstalowany jest grupowy węzeł 
cieplny lub źródło ciepła; 

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

12) układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopusz-
czony do stosowania, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, zespół urządzeń, służących do 
pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, 
których wskazania stanowią podstawę do ob-
liczenia należności z tytułu dostarczania cie-
pła; 

13) moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub 
dostarczonego do podgrzania określonego 
nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego  
z tego nośnika w jednostce czasu; 

14) zamówiona moc cieplna - ustaloną przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłą-
czenie do sieci ciepłowniczej największą moc 
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w wa-
runkach obliczeniowych, która zgodnie z okre-
ślonymi w odrębnych przepisach warunkami 
technicznymi oraz wymaganiami technolo-
gicznymi 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; 

15) przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplną 
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie 
zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców 
przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu 
strat mocy cieplnej podczas przesyłania cie-
pła tą siecią oraz niejednoczesności wystę-
powania szczytowego poboru mocy cieplnej 
u odbiorców; 

16) warunki obliczeniowe: 

a) obliczeniową temperaturę powietrza at-
mosferycznego określoną dla strefy klima-
tycznej, w której są zlokalizowane obiekty, 
do których jest dostarczane ciepło, 

b) normatywną temperaturę ciepłej wody; 

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

III. Podział na grupy odbiorców 

Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany 
został według następujących kryteriów: 

- źródeł ciepła, 

- sieci ciepłowniczych, 

- miejsca dostarczania ciepła. 

Grupy taryfowe z oznaczeniem symboli: 

  A - odbiorcy zaopatrywani w ciepło zakupywa-
ne u wytwórcy ciepła, tj. Elektrociepłowni Go-
rzów S.A., 

  B - odbiorcy zaopatrywani w ciepło zakupywane 
u wytwórcy ciepła, tj. Elektrociepłowni Gorzów 
S.A. i dystrybutora ciepła, tj. Zakładu Energoelek-
trycznego „ENERGO-STIL” Sp. z o.o., 

  C - odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane 
w gazowych kotłowniach lokalnych, 

  D - odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarza-
ne w miałowych kotłowniach lokalnych. 

 
Wykaz grup odbiorców 

 

Lp. 
Symbol grupy taryfo-

wej 
Opis (charakterystyka) grupy odbiorców 

1 2 3 

1. Grupa odbiorców A1 

Odbiorcy zaopatrywani w ciepło zakupywane u wytwórcy ciepła,  
tj. Elektrociepłowni Gorzów S.A; miejscem dostarczania ciepła są węzły, 
obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy  
i eksploatowane przez sprzedawcę 

2. Grupa odbiorców A2 
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło zakupywane u wytwórcy ciepła,  
tj. Elektrociepłowni Gorzów S.A; miejscem dostarczania ciepła są gru-
powe węzły cieplne wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczy- 
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1 2 3 

  
mi, stanowiącymi własność sprzedawcy i eksploatowanymi przez sprze-
dawcę 

3. Grupa odbiorców B1 

Odbiorcy zaopatrywani w ciepło zakupywane u wytwórcy ciepła,  
tj. Elektrociepłowni Gorzów S.A. i dystrybutora ciepła, tj. Zakładu Ener-
goelektrycznego „ENERGO-STIL” Sp. z o.o.; miejscem dostarczania cie-
pła są węzły, obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedaw-
cy i eksploatowane przez sprzedawcę 

4. Grupa odbiorców B2 

Odbiorcy zaopatrywani w ciepło zakupywane u wytwórcy ciepła, tj. Elektro-
ciepłowni Gorzów S.A. i dystrybutora ciepła, tj. Zakładu Energoelektryczne-
go „ENERGO-STIL” Sp. z o.o.; miejscem dostarczania ciepła są grupowe 
węzły cieplne wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi, stanowiącymi 
własność sprzedawcy i eksploatowanymi przez sprzedawcę 

5. Grupa odbiorców C 
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni gazowych, stanowiących 
własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę; rozliczanie 
według § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego 

6. Grupa odbiorców D 
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane z kotłowni miałowych, 
stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedaw-
cę; rozliczanie według § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego 

 

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

1. Stawki opłat 

1. 1. Grupa taryfowa A1 

Stawki opłat 
L.p. Stawki opłat Jednostka miary 

netto brutto* 
1 2 3 4 5 

zł/MW/rok 31.828,15 38.830,34 1. Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe rata – zł/MW/m-c 2.652,35 3.235,87 

2. Stawka opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe 

zł/GJ 
10,71 13,07 

    * Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła grupy A1 sprze-
dawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych  
w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wy-

twórcę ciepła, tj. Elektrociepłownię Gorzów S.A.  
1. 2. Grupa taryfowa A2 

 

Stawki opłat 
L.p. Stawki opłat Jednostka miary 

netto brutto* 
1 2 3 4 5 

zł/MW/rok 38.491,75 46.959,94 1. Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe rata – zł/MW/m-c 3.207,65 3.913,33 

2. Stawka opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe 

zł/GJ 
10,70 13,05 

    *Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła grupy A2 sprze-
dawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych  
w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez 
wytwórcę ciepła, tj. Elektrociepłownię Gorzów S.A.  

twórcę ciepła, tj. Elektrociepłownię Gorzów S.A.  

1. 3. Grupa taryfowa B1 
 

Stawki opłat 
L.p. Stawki opłat Jednostka miary 

netto brutto* 
1 2 3 4 5 

zł/MW/rok 26.046,09 31.776,23 1. Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe rata – zł/MW/m-c 2.170,51 2.648,02 

2. Stawka opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe 

zł/GJ 
9,97 12,16 

    *Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
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W rozliczeniach z odbiorcami ciepła grupy B1 sprze-
dawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych  
w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez 
wytwórcę ciepła, tj. Elektrociepłownię Gorzów S.A. 

oraz stawki opłat dystrybutora ciepła, tj. Zakładu 
Energoelektrycznego „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. 

1. 4. Grupa taryfowa B2 

 
Stawki opłat 

L.p. Stawki opłat Jednostka miary 
netto brutto* 

1 2 3 4 5 
zł/MW/rok 31.208,25 38.074,07 1. Stawka opłaty stałej za 

usługi przesyłowe rata – zł/MW/m-c 2.600,69 3.172,84 
2. Stawka opłaty zmiennej 

za usługi przesyłowe 
zł/GJ 

9,82 11,98 
     *Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła grupy B2 sprze-
dawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych  
w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wy-
twórcę ciepła, tj. Elektrociepłownię Gorzów S.A. 

oraz stawki opłat dystrybutora ciepła, tj. Zakład 
Energoelektryczny „ENERGO-STIL” Sp. z o.o. 

1. 5. Grupa taryfowa C 

 
Stawki opłat 

L.p. Stawki opłat Jednostka miary 
netto brutto* 

1 2 3 4 5 
1. Stawka opłaty miesięcz-

nej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/rok 
8.032,70 9.799,89 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 40,19 49,03 
   *Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 % 

1. 6. Grupa taryfowa D 
 

Stawki opłat 
L.p. Stawki opłat Jednostka miary 

netto brutto* 
1 2 3 4 5 
1. Stawka opłaty miesięcz-

nej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/rok 
11.101,25 13.543,53 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 27,40 33,43 
     * Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 % 

V. Stawki opłat za przyłączenie do sieci 
 

Średnica przyłącza Stawki opłat za przyłączenie do sieci (netto) 
(mm) (zł/m) 
32 67,21 
40 75,12 
50 77,88 
65 91,87 
80 111,10 
100 118,05 

 * Do stawek opłat netto dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami 

VI. Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła 

1. Rodzaje pobieranych opłat zamieszczonych  
w części IV taryfy dla ciepła oraz sposób ich 
obliczania przez sprzedawcę są określone  
w rozdz. IV rozporządzenia taryfowego.   

2. Opłata za przyłączenie do sieci obliczana jest 

jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty 
za przyłączenie do sieci, ustalonej w taryfie 
dla danego przyłącza. 

VII. Warunki stosowania stawek opłat 

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 
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Zawarte w taryfie stawki opłat ustalono dla stan-
dardów jakościowych obsługi odbiorców, które 
zostały określone w rozdz. 6 rozporządzenia przy-
łączeniowego. 

2. W przypadkach: 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawi-
dłowych wskazań układu pomiarowo - roz-
liczeniowego, 

- niedotrzymania przez strony warunków 
umowy sprzedaży ciepła, 

- udzielania bonifikat i naliczania upustów 
przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego poboru ciepła, 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone 

w rozdz. 4 rozporządzenia taryfowego. 

VIII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek 
opłat 

1. O zmianie stawek opłat sprzedawcy oraz  
o zmianie cen i stawek opłat wytwórcy ciepła, 
tj. Elektrociepłowni Gorzów S.A. i stawek 
opłat dystrybutora ciepła, tj. Zakładu Energo-
elektrycznego „ENERGO - STIL” Sp. z o.o., 
sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie co 
najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem 
nowych cen i stawek opłat. 

2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie póź-
niej niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lu-
buskiego. 
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