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g) ustalania wysokości pokrywania strat Związ-
ku przez jego członków, 

h) powołanie Głównego Księgowego Związku, 

i) rozwiązania i likwidacji Związku, 

j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej; 

5) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego gro-
na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
bezwględną większością głosów statutowej 
liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu 
tajnym. 

2. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewo-
dniczącego Zgromadzenia następuje na wnio-
sek co najmniej 1/3 statutowego składu Zgro-
madzenia, w trybie określonym w ust. 1.”; 

6) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach 
zwołanych przez Przewodniczącego w miarę 
potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.”; 

7) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zarząd składa się z 6 osób, w tym Przewod-
niczącego i Wiceprzewodniczącego.”; 

8) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego 
Zarządu bezwzględną większością głosów sta-
tutowej liczby członków Zgromadzenia w gło-
sowaniu tajnym. W tym samym trybie wybie-
ra się pozostałych członków Zarządu, na wnio-
sek Przewodniczącego.”; 

9) w § 15 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zgromadzenie może odwołać Przewodni-
czącego Zarządu, na wniosek 1/4 członków 
Zgromadzenia lub 2/3 członków Zarządu, więk-
szością głosów statutowej liczby członków 
Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Odwoła-
nie Przewodniczącego jest jednoznaczne z od-
wołaniem Zarządu.”; 

10) dotychczasowy ust. 5 § 15 otrzymuje nume-
rację ust. 6; 

11) dotychczasową treść § 17 oznacza się jako 
ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Do reprezentowania Związku uprawniony 
jest Przewodniczący Zarządu lub dwóch człon-
ków Zarządu działających łącznie.”; 

12) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: 

„§ 17a. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 osób 
wybieranych spośród członków Zgromadze-
nia na okres jego kadencji. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie moga wcho-
dzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 

Zgromadzenia, a także członkowie Zarządu  
i pracownicy Biura Związku. 

3. Komisja Rewizyjna kontroluje Zarząd we 
wszystkich strefach działalności pod kątem le-
galności, celowości, rzetelności i gospodarności. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są 
w głosowaniu jawnym. Wybory przeprowa-
dza się odrębnie na funkcję Przewodniczące-
go i Zastępcy Przewodniczącego. 

5. Członkiem komisji zostaje ten kandydat, któ-
ry w danym głosowaniu uzyskał największą 
liczbę głosów.”; 

13) dodaje się § 17b w brzmieniu: 

„§ 17b. 1. Majątek Związku stanowią wniesione 
ruchomości, nieruchomości i składki gmin 
wchodzących w skład Związku. 

2. Majątek Związku jest odrębny od majątku 
uczestników Związku i jest odrębnie zarzą-
dzany. 

3. Na dochody Związku składają się między 
innymi: 

a) wkłady członkowskie, 

b) roczne składki, 

c) dochody z działalności Związku,  

d) darowizny, spadki i zapisy, dotacje, 

e) wpływy z majątku Związku, 

f) wpływy z ofiarności publicznej. 

4. Księgowość Związku jest prowadzona od-
rębnie od księgowości poszczególnych człon-
ków Związku. 

5. Zarząd obowiązany jest do prowadzenia 
księgowości Związku z oparciu o zasady okre-
ślone w odrębnych przepisach. 

6. Najpóźniej na trzy miesiące po zakończeniu 
roku obrotowego Zarząd składa Zgromadze-
niu sprawozdania z działalności, z wykonania 
planu finansowego oraz odnośnie stanu ma-
jątkowego Związku. 

7. Członkowie Związku uczestniczą w kosz-
tach wspólnej działalności, zyskach i stratach 
Związku proporcjonalnie do wniesionych 
wkładów członkowskich.”; 

14) dodaje się § 17c w brzmieniu: 

„§ 17c. 1. Związek korzysta z majątku członków 
na zadach dzierżawy, najmu lub użytkowania. 

2. Obiekty i urządzenia Związku służą realiza-
cji jego zadań i mają zaspokajać potrzeby 
mieszkańców gmin członków Związku. 
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3. Z obiektów i urządzeń Związku, jego człon-
kowie korzystają na równych zasadach. 

4. Zgromadzenie Związku określa, w drodze 
uchwały, zasady korzystania z obiektów i urzą-
dzeń Związku w przypadkach spornych oraz 
zasady korzystania z nich przez inne podmio-
ty spoza Związku. 

5. Koszty i nakłady pozostające w związku  
z obiektami i urządzeniami Związku oraz ro-
botami, usługami pokrywają członkowie Związ-
ku, proporcjonalnie do wniesionych nakładów. 

6. Niepodzielne składniki majątkowe Związku 
pozostają w nim, w przypadku wystąpienia 
członka ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby 
bez nich prawidłowo wykonywać swoich za-
dań statutowych na rzecz swoich pozostałych 
członków. 

7. W sytuacji uregulowanej w ust. 6 następuje 
finansowe rozliczenie wkładu członka. 

8. Za przyjęte zobowiązania wobec osób trze-
cich Związek odpowiada całym swoim mająt-
kiem, a uczestnicy Związku do wysokości sumy 
swoich wkładów członkowskich. 

9. Byli uczestnicy odpowiadają w powyższych 
granicach za wszelkie zobowiązania Związku 
powstałe do chwoli ich wystąpienia lub usu-
nięcia ze Związku. 

10. Związek nie ponosi odpowiedzialności za 
zobowiązania osób prawnych, których jest 
organem założycielskim, a te nie ponoszą od-
powiedzialności za zobowiązania Związku.”; 

15) § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21. Nadzór nad Związkiem sprawuje Wo-
jewoda Lubuski i Regionalna Izba Obrachun-
kowa z siedzibą w Zielonej Górze.”; 

16) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. Związek podlega rejestracji w rejestrze 
związków międzygminnych prowadzonym przez 
ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej.” 

§ 2. Traci moc uchwała Nr I/5/07 Zgromadzenia 
Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 18 kwietnia 
2007r. w sprawie zmiany statutu Związku Celowe-
go Gmin MG-6. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Związku. 

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

Przewodnicząca 
Walnego Zgromadzenia  

Związku Celowego Gmin MG-6 
Krystyna Pławska 

 
=================================================================================== 
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DECYZJA 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR OSZ-4210-55(8)/2008/4506/III/EŻ 
 

z dnia 23 września 2008r. 
 

Na podstawie art. 155 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, 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) 
w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i art. 47 ust. 1 usta-
wy 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, Nr 115, poz. 790  
i Nr 130, poz. 905) 

po rozpatrzeniu wniosku 

Spółdzielni Mieszkaniowej „DOLINKI” z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp., w sprawie zmiany terminu obo-
wiązywania trzeciej taryfy dla ciepła (pismo (faks)  
z dnia 29 sierpnia 2008r. znak: TC/3971/08), za-

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

postanawiam 

przedłużyć okres obowiązywania trzeciej taryfy dla 
ciepła do dnia 30 kwietnia 2009r.  

UZASADNIENIE 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOLINKI” z siedzibą 
w Gorzowie, zwana dalej „Przedsiębiorstwem ener-
getycznym”, posiadająca koncesję udzieloną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego 
dalej „Prezesem URE”) z dnia 21 października 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 ustaliło taryfę dla ciepła, 
która została zatwierdzona decyzją Prezesa URE  
z dnia 30 sierpnia 2007r. Nr OSZ-4210-31(16)/2007/ 
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4506/III/EŻ. 

Przedsiębiorstwo energetyczne w piśmie z dnia  
29 sierpnia 2008r. znak: TC/3971/08 złożyło wnio-
sek o przedłużenie okresu obowiązywania dotych-
czasowej taryfy dla ciepła do dnia 30 kwietnia 2009r. 

Swój wniosek przedsiębiorstwo energetyczne umo-
tywowało tym, iż nie widzi konieczności zmian 
wysokości obecnie stosowanych stawek opłat za 
usługi przesyłowe w sytuacji, gdy dostawca ciepła 
tj. Elektrociepłownia Gorzów S.A. nie planuje zmiany 
cen ciepła, co bezpośrednio nie spowoduje wzro-
stu kosztów związanych ze stratami przesyłu ciepła. 

Drugim argumentem przemawiającym za przedłu-
żeniem o siedem miesięcy okresu obowiązywania 
obecnej taryfy dla ciepła są prowadzone rozmowy 
z częścią odbiorców ciepła w zakresie ustalenia 
nowych wielkości zamówionej mocy cieplnej lub 
ewentualnego zasilenia części odbiorców z sieci 
ciepłowniczej eksploatowanej przez Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o. Osta-
teczne ustalenia w tym zakresie podjęte zostaną 
na przełomie bieżącego roku. 

Zatem biorąc pod uwagę powyższe Prezes URE 
uznał, że istnieje podstawa do przedłużenia okresu 
obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 30 kwiet-
nia 2009r. 

Należy także zaznaczyć, iż przedłużenie okresu 
obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła 
gwarantuje odbiorcom ciepła stały poziom cen  
i stawek opłat w tym okresie. 

Przedsiębiorstwo energetyczne składając wniosek 
o częściową zmianę taryfy dla ciepła skorzystało  
z przewidzianej w art. 155 Kpa możliwości wzru-
szenia decyzji ostatecznej. 

Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na 
mocy której strona nabyła prawo, może być  
w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez 
organ administracji publicznej, który ją wydał, 
jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis szczególny 
oraz przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony. W niniejszej sprawie speł-
nione zostały wszystkie wymienione powyżej 
przesłanki umożliwiające zmianę taryfy dla ciepła, 

w zakresie wyżej opisanym.   

Mając powyższe na względzie uznałem, że doko-
nanie wnioskowanej zmiany jest zasadne. 

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsię-
biorstwu energetycznemu odwołanie do Są-
du Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów - za moim 
pośrednictwem, w terminie dwutygodnio-
wym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 
ustawy Prawo energetyczne oraz art. 47946 
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania 
cywilnego). 

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. 4 ustawy Prawo energetyczne, 
informacja o zmianie decyzji, w zakresie prze-
dłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła, 
zostanie skierowana do ogłoszenia, na koszt 
Przedsiębiorstwa energetycznego 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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DECYZJA 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR OSZ-4210-57(6)/2008/3680/VI/BO 
 

z dnia 25 września 2008r. 
 
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, 
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Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007r. 
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790  
i Nr 130, poz. 905) oraz na podstawie art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępo-
wania 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 29 sierpnia 2008r. Przedsiębiorstwa Produk-
cyjno - Handlowo – Usługowego „CIEPŁOWNIA” 
Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie posiadają-
cego: 

1) numer w rejestrze przedsiębiorców: 0000055580; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 927-17 
-88-306 

zwanego 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 31 października 2009r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno – Handlowo - Usługowego „CIEPŁOW-
NIA” Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, po-
siadającego koncesje udzielone przez Prezesa Urzę-
du Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem 
URE”) z dnia 13 lutego 2002r. Nr WCC/1031/3680/ 
W/3/2002/MJ (zmieniona decyzją z dnia 19 listopa-
da 2007r. Nr WCC/1031A/3680/W/OSZ/2007/EŻ) na 
wytwarzanie ciepła oraz Nr PCC/1016/3680/W/3/ 
2002/MJ (zmieniona decyzją z dnia 19 listopada 
2007r. Nr WCC/1016A/3680/W/OSZ/2007/EŻ) na prze-
syłanie i dystrybucję ciepła, w dniu 1 września 
2008r. zostało wszczęte postępowanie administra-
cyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, 
ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego przed-
siębiorstwo energetyczne było wezwane przez Pre-
zesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyja-
śnień oraz dokonania poprawek pismem z dnia  
4 września 2008r. Odpowiedź przedsiębiorstwa ener-
getycznego wpłynęła do Oddziału Terenowego Urzę-
du Regulacji Energetyki w dniu 19 września 2008r. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetycz-
ne 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 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”. 

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez 
przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uza-
sadnionych kosztów prowadzenia działalności, za-
planowanych dla pierwszego roku stosowania ta-
ryfy. Ocena tych kosztów została dokonana zgod-
nie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na 
podstawie porównania uzasadnionych jednostko-
wych kosztów planowanych dla pierwszego roku 
stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowy-
mi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych 
w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy 
rok stosowania taryfy. 

Okres obowiązywania taryfy został ustalony do 
dnia 31 października 2009r. zgodnie  z wnioskiem 
przedsiębiorstwa energetycznego zawartym w pi-
śmie z dnia 29 sierpnia 2008r., co umożliwi weryfi-
kację 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 przysługuje odwołanie 
do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za 
moim pośrednictwem, w terminie dwutygo-
dniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1  
i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilne-
go). 

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  
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- 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 Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OSZ-4210-57(6)/2008/3680/VI/BO 

z dnia 25 września 2008r. 

Taryfa dla ciepła 

I. Informacje ogólne 

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat ciepła do-
starczane odbiorcom ciepła przez Przedsiębior-
stwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „CIE-
PŁOWNIA” Sp. z o.o. w Świebodzinie, działające 
na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa 
URE w dniu 13 lutego 2002r., na: 

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/1031/3680/ 
W/3/2002/MJ, 

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/ 
1016/3680/W/3/2002/MJ 

zmienione w dniu 19 listopada 2007r. decyzją Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki na: 

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/1031A/3680/ 
W/OSZ/2007/EŻ, 

- przesyłania i dystrybucję ciepła Nr PCC/ 
1016A/3680/W/OSZ/2007/EŻ. 

2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu, 
w szczególności postanowień: 

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Ener-
getyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625  
z poźn. zm.); 

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. z 2006r. Nr 193, poz. 1423), zwanego  

w dalszej części taryfy „rozporządzeniem ta-
ryfowym”; 

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

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

II. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie 

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 

1) sprzedawca – przedsiębiorstwo energetyczne 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo  
- Usługowe „CIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. w Świe-
bodzinie – przedsiębiorstwo energetyczne do-
starczające odbiorcy ciepło na podstawie umo-
wy sprzedaży ciepła zawartej z tym odbiorcą; 

2) odbiorca – każdego, kto kupuje ciepło na pod-
stawie umowy sprzedaży zawartej ze sprze-
dawcą; 

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) 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) 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; 

7) 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 dostarczenia ciepła; 

8) 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: 
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a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania 
normatywnej temperatury i wymiany po-
wietrza w pomieszczeniach, 

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

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub in-
stalacji; 

9) 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; 

10) 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: 

- - źródło ciepła, 

- - sieć ciepłownicza, 

- - miejsce dostarczenia ciepła. 

 

Lp. Grupa Odbiorców Charakterystyka odbiorców 
1. 
 
 

Grupa 
„I – o” 

Odbiorcy zasilani z sieci ciepłowniczej stanowiącej własność sprzedaw-
cy i eksploatowanej przez sprzedawcę. Miejscem dostarczenia ciepła są  
węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez 
odbiorcę. 

2. Grupa 
„I – d” 

Odbiorcy zasilani z sieci ciepłowniczej  stanowiącej własność sprzedaw-
cy i eksploatowanej przez sprzedawcę. Miejscem dostarczenia ciepła są 
węzły cieplne obsługujące jeden obiekt stanowiące własność sprzedaw-
cy eksploatowane przez sprzedawcę. 

 

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 1. Ceny i stawki opłat. 

1. Grupa taryfowa  „I – o” 

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

netto brutto* 

zł/MW/rok 58.401,82 71.250,22 1. Cena za zamówioną moc 
cieplną rata – zł/MW/miesiąc 4.866,82 5.937,52 

2. Cena ciepła zł/GJ 26,55 32,39 
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 13,90 16,96 

zł/MW/rok 9.996,05 12.195,18 4. Stała stawka opłaty za usłu-
gi przesyłowe rata – zł/MW/miesiąc 833,00 1.016,26 

5. Zmienna stawka opłaty za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 
2,84 3,46 

* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

2) Grupa taryfowa „ I – d” 

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

netto brutto* 

zł/MW/rok 58.401,82 71.250,22 1. Cena za zamówioną moc 
cieplną rata - zł/MW/miesiąc 4.866,82 5.937,52 

2. Cena ciepła zł/GJ 26,55 32,39 
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 13,90 16,96 

zł/MW/rok 10.914,51 13.315,70 4. Stała stawka opłaty za usłu-
gi przesyłowe rata - zł/MW/miesiąc 909,54 1.109,64 

5. Zmienna stawka opłaty za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 
4,64 5,66 

* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. W przypadku wystąpienia odbiorcy z wnioskiem  
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o przyłączenie do sieci ciepłowniczej stosowane 
będą następujące stawki opłat za przyłączenie do 

sieci. 

 

Stawka netto zł/mb 

Średnica przyłącza 
Przyłącze z rur preizolowanych 
wraz z robotami ziemnymi 

(bez odtwarzania nawierzchni 
utwardzonych) 

Przyłącze z rur preizolowanych wraz 
z robotami ziemnymi (z odtworze-
niem nawierzchni utwardzonych) 

2 x DN 25mm 100,00 150,00 
2 x DN 32mm 115,00 165,00 
2 x DN 40mm 132,00 182,00 
2 x DN 50mm 153,00 203,00 
2 x DN 65mm 199,00 249,00 
2 x DN 80mm 225,80 275,80 
2 x DN 100mm 260,00 310,00 
2 x DN 125mm 290,00 330,00 
2 x DN 150mm 321,00 371,50 
2 x DN 200mm 507,70 557,70 

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci zostanie doliczony podatek  VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

V. Zasady obliczania opłat 

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

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat, ustalono dla 
standardów jakościowych obsługi odbiorców, które 
określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia 
przyłączeniowego. 

2. W przypadkach: 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawi-
dłowych wskazań układu pomiarowo  
– rozliczeniowego, 

- niedotrzymania przez strony warunków 
umowy sprzedaży ciepła, 

- udzielania bonifikat i naliczania upustów 
przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego poboru ciepła 

stosuje się odpowiednie postanowienia określone 
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

VII. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek 
opłat 

1. O każdej zmianie cen i stawek opłat sprze-
dawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej 
na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen  
i stawek opłat. 

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

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

1477 
 

DECYZJA 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR OSZ-4210-56(6)/2008/386/VIII/BS 
 

z dnia 25 września 2008r. 
 
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, Nr 115, poz. 790  

i Nr 130, poz. 905) oraz na podstawie art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępo-
wania 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  



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                              poz. 1477 
Województwa Lubuskiego Nr 99 
 
 

6798 

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 29 sierpnia 2008r. Zakładu Energetyki 
Cieplnej w Świebodzinie Spółka z o. o. z siedzibą 
w Świebodzinie posiadającego: 

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 
0000025494; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 927-00 
-06-106 

zwanego 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 31 października 2009r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, na wniosek przedsiębiorstwa 
energetycznego, posiadającego koncesje udzielo-
ne przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
(zwanego dalej „Prezesem URE”) w dniu 6 paździer-
nika 1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/183/ 
386/U/OT-5/98/RO (zmienioną decyzjami: z dnia  
4 lipca 2001r. Nr WCC/183A/386/W/3/2001/BK, z dnia 
27 września 2002r. Nr WCC/183B/386/OSZ/W/2002/ 
RN, z dnia 25 września 2003r. Nr WCC/183C/386/ 
W/OSZ/2003/BS, z dnia 13 sierpnia 2004r. Nr WCC/ 
183D/386/W/OSZ/2004/BS, z dnia 26 stycznia 2006r. 
Nr WCC/183E/386/W/OSZ/2005/2006/EŻ, z dnia  
18 października 2006r. Nr WCC/183F/386/W/OSZ/ 
2006/BS, z dnia 31 października 2007r. Nr WCC/183 
-ZTO/386/W/OSZ/2007/RN i z dnia 18 czerwca 
2008r. Nr WCC/183-ZTOA/386/W/OSZ/2008/EŻ) oraz 
na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/195/ 
386/U/OT-5/98/RO (zmienioną decyzjami: z dnia  
14 lipca 1999r. Nr PCC/195/S/386/U/3/99, z dnia  
31 października 2007r. Nr PCC/195-ZTO/386/W/ 
OSZ/2007/RN i z dnia 18 czerwca 2008r. Nr PCC/ 
195-ZTOA/386/W/OSZ/2008/EŻ), w dniu 1 września 
2008r. zostało wszczęte postępowanie administra-
cyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, 
ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego przed-
siębiorstwo energetyczne było wezwane przez 
Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia 
wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismem  
z dnia 4 września 2008r. Odpowiedzi Przedsiębior-
stwa energetycznego wpłynęły do Oddziału Tere-
nowego URE w dniu 19 i 24 września 2008r.  

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 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 „rozporządze-
niem 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 31 października 2009r. zgodnie z wnioskiem 
przedsiębiorstwa energetycznego zawartym w pi-
śmie z dnia 29 sierpnia 2008r., znak: C/256/2008r., 
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 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). 
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Odwołanie należy przesłać na adres Północ-
no-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzę-
du Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczeci-
nie - 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, taryfa może zacząć obowiązy-
wać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie 
później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lu-
buskiego. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Północno – Zachodniego 
Oddziału Terenowego 
z siedzibą w Szczecinie 

Witold Kępa 

 
Załącznik 

do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OSZ-4210-56(6)/2008/386/VIII/BS 

z dnia 25 września 2008r. 

Taryfa dla ciepła 

I. Informacje ogólne 

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło 
dostarczane odbiorcom przez Zakład Energetyki 
Cieplnej w Świebodzinie Sp. z o.o., działający na 
podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa 
URE na: 

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/183/386/ 
U/OT-5/98/RO z dnia 6 października 1998r. 
zmienionej decyzjami Prezesa URE Nr: 

WCC/183A/386/W/3/2001/BK z dnia 4 lip-
ca 2001r., 
WCC/183B/386/OSZ/W/2002/RN z dnia 
27 września 2002r., 
WCC/183C/386/W/OSZ/2003/BS z dnia  
25 września 2003r., 
WCC/183D/386/W/OSZ/2004/BS z dnia  
13 sierpnia 2004r., 
WCC/183E/386/W/OSZ/2005/2006/EŻ z dnia 
26 stycznia 2006r., 
WCC/183F/386/W/OSZ/2006/BS z dnia  
18 października 2006r., 
WCC/183-ZTO/386/W/OSZ/2007/RN z dnia 
31 października 2007r., 
i WCC/183-ZTOA/386/W/OSZ/2008/EŻ  
z dnia 18 czerwca 2008r., 

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/ 
195/386/U/OT-5/98/RO z dnia 6 paździer-
nika 1998r. zmienionej decyzjami Preze-
sa URE Nr: 

PCC/195/S/386/U/3/99 z dnia 14 lipca 
1999r.,  
PCC/195-ZTO/386/W/OSZ/2007/RN z dnia 
31 października 2007r. 
i PCC/195-ZTOA/386/W/OSZ/2008/EŻ z dnia 
18 czerwca 2008r. 

2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu, 
w szczególności postanowień: 

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89,  
poz. 625 z późn. zm.), 

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
9 października 2006r. w sprawie szcze-
gółowych zasad kształtowania i kalkula-
cji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrze-
nia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), 
zwanego w dalszej części taryfy „rozpo-
rządzeniem taryfowym”, 

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania sys-
temów ciepłowniczych oraz eksploatacji 
tych sieci (Dz. U. Nr 16, poz. 92), zwane-
go w dalszej części taryfy „rozporządze-
niem przyłączeniowym”. 

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

II. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie 

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 

1) sprzedawca – przedsiębiorstwo energetyczne, 
zajmujące się wytwarzaniem ciepła oraz prze-
syłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczające 
odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprze-
daży ciepła, zawartej z tym odbiorcą; 

2) odbiorca – oznacza każdego, kto otrzymuje 
lub pobiera ciepło na podstawie umowy 
sprzedaży zawartej ze sprzedawcą; 

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 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 do-
prowadzający ciepło wyłącznie do jednego 
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węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych 
instalacji odbiorczych za grupowym węzłem 
cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te insta-
lacje 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; 

8) 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; 

9) 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; 

10) obiekt – budowle lub budynek wraz z instala-
cjami odbiorczymi; 

11) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczo-
ny do stosowania, zgodnie z odrębnymi prze-
pisami, zespół urządzeń służących do pomia-
ru ilości i parametrów nośnika ciepła, których 
wskazania stanowią podstawę do obliczenia 
należności z tytułu dostarczania ciepła; 

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 
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; 

14) 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; 

15) 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 at-
mosferyczne powodują konieczność ciągłego 
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiek-
tów. 

III. Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Podział odbiorców na grupy taryfowe uwzględnia: 

1) źródła ciepła; 

2) sieci ciepłownicze; 

3) miejsce dostarczania ciepła. 
 

Lp. 
Grupa  

taryfowa 
Charakterystyka odbiorców 

1 2 3 
1. A 1 Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej w Świebodzinie, Os. Łużyckie, opalanej 

paliwem stałym, poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez sprzedawcę.  
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne eksploatowane przez odbiorcę. 

2. A 2 Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej w Świebodzinie, Os. Łużyckie, opalanej 
paliwem stałym, poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez sprzedawcę.  
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt eksplo-
atowane przez sprzedawcę. 

3. B 1 Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej w Świebodzinie przy ulicy Kamiennej 
15, opalanej gazem, poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez sprzedawcę. 
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne eksploatowane przez odbiorcę. 
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1 2 3 
4. B 2 Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej w Świebodzinie przy ulicy Kamiennej 

15, opalanej gazem, poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez sprzedawcę. 
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt eksplo-
atowane przez sprzedawcę. 

5. C Odbiorcy ciepła zasilani bezpośrednio z kotłowni opalanych paliwem stałym 
położonych w Świebodzinie przy ulicach: 
1) 3-go Maja 1, 
2) 30 Stycznia 2, 
3) Plac Jana Pawła II 19, 
4) Żaków 2, 
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfo-
wego 

6. D Odbiorcy ciepła zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych opalanych gazem 
położonych w Świebodzinie przy ulicach: 
1) Konarskiego 3, 
2) Kilińskiego 11, 
3) Sikorskiego 2, 
4) 1-go Maja 22, 
5) Bramkowa 2, 
6) Plac Jana Pawła II 14, 
7) Młyńska 9, 
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfo-
wego. 

 
IV. Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat 1. Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup od-

biorców 
1.1. Grupa odbiorców A1  

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

netto brutto* 
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 

rata zł/MW/m-c 
77.046,45 
6.420,54 

93.996,67 
7.833,06 

2. Cena ciepła zł/GJ 23,57 28,76 
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 25,26 30,82 
4. Stawka stała opłaty za usługi prze-

syłowe 
zł/MW/rok 

rata zł/MW/m-c 
14.202,39 
1.183,53 

17.326,92 
1.443,91 

5. Stawka zmienna opłaty za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ 
 

5,16 
 

6,30 
   *ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

1.2. Grupa odbiorców A2 

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

netto brutto* 
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 

rata zł/MW/m-c 
77.046,45 
6.420,54 

93.996,67 
7.833,06 

2. Cena ciepła zł/GJ 23,57 28,76 
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 25,26 30,82 
4. Stawka stała opłaty za usługi prze-

syłowe 
zł/MW/rok 

rata zł/MW/m-c 
25.234,16 
2.102,85 

30.785,68 
2.565,48 

5. Stawka zmienna opłaty za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ 
 

7,49 
 

9,14 
   *ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 
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1.3. Grupa odbiorców B1 

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

netto brutto* 
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 

rata zł/MW/m-c 
101.407,32 

8.450,61 
123.716,93 
10.309,74 

2. Cena ciepła zł/GJ 31,58 38,53 
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 19,92 24,30 
4. Stawka stała opłaty za usługi przesyło-

we 
zł/MW/rok 

rata zł/MW/m-c 
4.559,95 
380,00 

5.563,14 
463,60 

5. Stawka zmienna opłaty za usługi prze-
syłowe 

zł/GJ 
 

1,50 
 

1,83 
   *ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

1.4. Grupa odbiorców B2 

Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

netto brutto* 
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 

rata zł/MW/m-c 
101.407,32 

8.450,61 
123.716,93 
10.309,74 

2. Cena ciepła zł/GJ 31,58 38,53 
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 19,92 24,30 
4. Stawka stała opłaty za usługi przesyło-

we 
zł/MW/rok 

rata zł/MW/m-c 
15.086,80 
1.257,23  

18.405,90 
1.533,82 

5. Stawka zmienna opłaty za usługi prze-
syłowe 

zł/GJ 
 

4,56 
 

5,56 
   *ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

1.5. Grupa odbiorców C 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

netto brutto* 
1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówio-

ną moc cieplną 
zł/MW/m-c 

 
6.587,96 

 
8.037,31 

2. Stawka opłaty za ciepło  zł/GJ 43,49 53,06 
   *stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

1.6. Grupa odbiorców D 

Stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

netto brutto* 
1. Stawka opłaty miesięcznej za zamówio-

ną moc cieplną 
zł/MW/m-c 

 
6.202,35 

 
7.566,87 

2. Stawka opłaty za ciepło  zł/GJ 42,52 51,87 
*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22% 

V. Zasady obliczania opłat 

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

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców 

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się 
przy zachowaniu standardów jakościowych obsłu-
gi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporzą-
dzenia przyłączeniowego. 

 

2. W przypadkach: 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawi-
dłowych wskazań układu pomiarowo  
- rozliczeniowego, 

- niedotrzymania przez strony warunków 
umowy sprzedaży ciepła, 

- udzielania bonifikat i naliczania upustów 
przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego poboru ciepła 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone 
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 
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VII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 

1. O zmianie cen i stawek opłat sprzedawca 
powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej 14 dni 
przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat. 

 

2. Sprzedawca wprowadza Taryfę do stosowa-
nia nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później 
niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

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

1478 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 1 października 2008r. 

 
w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych w IV kwartale 2008 roku i I kwartale 2009 roku na terenie Województwa Lubuskiego 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12a i b ustawy z dnia 
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2006r. 
Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, 
Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, 
poz. 1218, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) obwieszcza 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość wskaźnika przeliczę-
niowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użyt-
kowej budynków mieszkalnych, określającego prze-
ciętny koszt budowy 1m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych na okres od 1 październi-
ka 2008 roku do 31 marca 2009 roku: 

- dla Województwa Lubuskiego z wyłą-
czeniem Miasta Gorzowa Wlkp. będące-
go siedzibą wojewody oraz Miasta Zie-
lona Góra będącego siedzibą sejmiku 
województwa - 2.870zł, 

- dla Miasta Gorzowa Wlkp. będącego 
siedzibą wojewody oraz dla Miasta Zie-
lona Góra będącego siedzibą sejmiku 
województwa - 3.357zł. 

§ 2. Traci moc obwieszczenie Wojewody Lubu-
skiego z dnia 1 kwietnia 2008r. 

Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka 
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