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Lublin, 28 sierpnia 2015 r.

d,+rył;u

PREZEs
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR oLB42 10-13(1 1y2015/538DVJI)

DEcYzJA
Napodstawieart.47 ust. 1i 2,art.23 ust.2pkt 2ipkt 3lit. b orazart.45wzłłiązkuzart.3O ust. 1ustawy
zdnia l0kwietnia 1997r. -?rawoenergetyczne(Dz.U.z2al2r.poz.1059,z2013r.poz.984ipoz.1238,
zż0l4r. poz. 457, poz. 490, poz.900, poz.942, poz. 1101 ipoz. l662araz z20l5r. poz. l5l, poz.
478ipoz.942) oraz waviązku zart.l}4ustawy zdnia l4czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
183 orazz20l5t.poz.2llipoz.702),
administracyjnego(Dz.U,z20l3r.poz.267,z20l4r.poz.
po r ozpatrzeniu wniosku
Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszcry
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Choroszczy,
zwanego w dalszej częścidecyzj i,rPrzedsiębior§twem",
zawartego w piśmiezdnia 11 czerwca 2015 r. (l.dz. 565/2015), uzupełnionego pismem z dnia 24 lipca
2015 r. (l.dz. 72512015), z dnia 28 lipca 2015 r. (l.dz. 72512015) oraz zdnia 21 sierpnia ż0l5r':
7 67 l 20 1 5), w sprawi e zatw ier dzenia tary fy Ą|ą c iepłą
:

zatwierdzam
ustaloną ptzezPrzedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą zńączńk do niniejszej
15 września 2016 r.

§

Id:

4l l A26B2-8C58-4D24-8DFB-54

l

9939AC946. Podpisany

Strona l

uzasadnienie
Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu l5 czerwca2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sPrawie zatwierdzenia taryĘ dla ciepłą ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na
wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła,

Zgodnie zart.4l ust. 1i 2ustawy - Prawo energetycme, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożonataryfa podlega
zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem {JRE", o ile jest zgodna

z zasadarni i przepisami, o których mowa w tej ustawie.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego
ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie zzasadarrli określonymiwustawie - Prawo
energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki zdnia 17 września 2010r. w sprawie
szczegółowych zasad ksźdftowania i kalkulacji taryf oraz rczliczeń z §rtułu zaopattzenia w ciepło
(Dz. U. z20l0 r. Nr 194, poz.7291), zwanego dalej "rozporządzeniemtaryfowym".
Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostĘ ustalone na podstawie uzasadnionych

prrychodów prowadzenia działalnościmlięanej zwytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowaniataryĘ, tj. zgodnie z § 11 i § 12rozporządzenia taryfowego
zuwzględnieniem kosźów mliązarrych zrealizacją obowiązków wynikających z ustawy zdnia 15 kwietnia
2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z2017 r. Nr 94, poz. 55l zpóźn. zm.) w nviązku
zrozporządzeniem Ministra Gospodarki zdnia 4września 2012r. wsprawie sposobu obliczania ilości
energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efeĘwnościenórgetycznej oraz wysokości
jednostkowej opłaty zastępczej (Dz. U. z2012 r. poz. 1039).
Okres obowiązywaniataryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe okoliczności,postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
l. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art.30ust.2i 3ustawy -Prawo energetycme orazart.479a6 pkt 1i art.47947 § 1Kodeksu postępowania
cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno crynić zadośćwymaganiom przepisanym dla pisma procesowego orźu
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartościprzedmiotu sporu, przytoczenie zarzvtów, mvięńe ich
ie, wskazanie dowodów, atakże zawierń wniosek o uchylenie albo znrianę decyzji w całościlub
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleĘ przesłaó na adres Urzędu
i - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - al. Jozefa
l Lublin.

2w mlliązku zart.3lust.4 ustawy - Prawo energetyczne, decyila
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódźwa Podlaskiego.

.47 ust. 3 pkt

do
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4. Stosownie do art.47 ust.4 ustawy - Prawo
taryfę do stosowania nie wcześniejniż po

LAC;,

energetyczne wprowadza

do

opublikowania.

45

dnia od dnia jej
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Urzędu Regulacji EnergeĘki
niego Oddziału Terenowego

żsiedzib

/,

Agnies

Uiszczono opłatę skarbową

w wysokości

na rachunek 95 1030 l508 0000 0005 5002 4055.

Szypulska

10 zł w dniu

12

czerwca

2015 r.

Jolanta Dereń - starszy specjalista

otrrymują: Lrrna.

l.Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów iKanalizacji wChoroszczy Sp.
25A,16-070 Choroszcz;

zo. o., ul. Sienkiewicza

2. Wojewoda Podlaski;

3. Ala.
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Zakład Energetyki Cieplnej, Wodoclągów i Kanalizacji
w Choro§zczy §p. z o. o.
16-070 Choroszcz, tll. H. Sienkiewicza 25 A
TAtlTA §iTAt{owI
' zAąciNlx

NINIE r§zA
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Prezesa Urzęilu Regulacji EnergeĘki
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CZĘSC I
Objaśnienia pojęć i skrótów uĘtych w taryfie

UĘte w taryfie pojęcia oznaczająz

1.

ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. _ Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r. poz. 1 059, Dz. LJ . z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 94Ż, 1 1 0 1,
166ż, z 2015 r. poz. I5I, 478, 942),

2,

ustawa o

3.
4,
v

5.
6,
7.

efekfiności energetycznej - ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektYwnoŚci
enetgetycznej (Dz. IJ.z2011 r.Nr 94,poz.55I,z2012r.poz.951,1203i1397 i z2015r.

poz. 151),

rozporządzenie taryfowe - rozporządzenię Ministra Gospodarki z dnia I7 wrzęŚnia20l} r.
* ,p.Ń. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oruz rozliczeń z §tułu
zaopńrzenia w ciepło (Dz. U. z2010 r. Nr 194, poz.I29l),
rozporządzenie o-systemach ciepłownicrych - rozporządzenie Ministra GosPodarl<t z dnia
15 stycŹnia 2007 r. w sprawie szczegółovłych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych(Dz.U. z2007 r. Nr 16, poz.92),
źród|o ciepła - połączone ze sobą vządzerialub instalacje słu:żącedo wytwarzania ciePła,
sieć ciepłównióza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacj e, służącedo przesYłania
i dystrybucji ciepła ze źródła ciepła do węzłów cieplnych,
przyłącze - odcinek sieci ciepłońiczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węńa

albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnYm
lub źródłemciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
węzel cieplny - połączone ze sobą vządzenta lub instalacje słuzące do zmianY rodzaju lub
przyłącza oraz regulacji ilOŚci ciePła
parametrów nośnikaciepła dostarczanego
dostarczanego do instalacj i odbiorczych,
9. grupowy węzel cieplny - węzeŁ cieplny obsługujący więcej niZ jeden obiekt,
10. zewnętrzna- instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczychłąezące grupolv} węzeł
cieplny lub źródło Óiepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach,
w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lń źródłociepła,
11. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnYmi
przepisimi, zespół wządzeń, słuzących do pomiaru ilościi parametrów nOśnika CiePła,
ttor}ch wskazania stanowią podstawę do obliczenia nalezności ztytńu dostarczania ciePła,
12, zamówiona moc cieplna _ ustaloną przęzodbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie
do sieci ciepłowniczój największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach
odrębnych przepisach warunkami
określonymi
obliczeniowych, któia zgodnie
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu, jest niezbędna do
zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymańa normatywnej temperatury i wymiany Powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzenlub instalacji,
13. odbiorca _ każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z dostawcą,
14. odbiorca końcowy _ odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do
własnego użytku nie zaliczasię energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycianapotrzebY
wytwarzania, ptzesyłania lub dystrybucj i,
15. obiekt - budowlę lub budynekwrazz instalacjami odbiorczymi,
ChoroszczY
Zal<Ład Energetyki Cieplnej, Wodociągów l, Kanalizacjt
16. dostawca
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
zbiót cen stawek opłat oraz waruŃów ich stosowania, opracowany PrZeZ
17. taryfa
przedsiębiorstwo energeĘczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonYch w nim
Ói.ptrrógo,

8.
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z upowacżóhiońów rytrybie określonym ustawą.
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Zakres działalnościgospodarczej rwiązanej zzaopatrzeniem w ciePło
ZatJad Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z. o. o. Prowadzi
działalnośó góspodarc"ą poligającą na *ytwurzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła na Podstawie
udzielonych przez Prezesa Urzędu Energetyki konce sj i :
_ na wytwuzanie ciepła decyzja nr: WCC/538^V/OLB l2008lMSZ z dnia 02.12.ż008 r. z PÓŻn.
zmianą,
_ naprzesyłanie i dystrybucję ciepła decyĄanr: PCC/53}1W1OLB1}OO8A{SZ zdniaOż.l22008r.

CZĘSC

ilI

Podział odbiorców na grupy taryfowe
odbiorców ciepła w zaIężnościod miejs ca dostarczania ciepłapodzielono na następujące gruPY:
p _ odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w kotłowni opalanej biomasą i gazem,
bezpo średni o z si eci c iepłownic zej (z pr zyłączy),
WI - odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w kotłowni opalanej biomasą i gazem, zwęzłów
cieph}Óh obsługującyóh 3eden obiekt, które należą do dostawcy i są przez niego
eksploatowane,

pobierający ciepło wytworzone w kotłowni opalanej biomasą i gazem,
grupowych -ę"łó* cieplnych, którę należą do dostawcy i są prZęZ niego

wG _ odbiorcy

z

eksploatowane.

CZĘŚCw
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

l.p

Ceny i stawki opłat

1

Cęna za zamówioną moc cieplną

2
J

4

5

cena ciępła
Cena nośnikaciepła

Stawki opłaty stŃej zausługi
przesyłowe

Stawki opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

złlMW / rok
złlMW tm-c
złlGJ

Grupa odbiorców
P, WI,

zŁlm5

ńlMW lrok

złlMW lm-c
złlMW trok
złlMW tm-c
ńl}i4W lrok
złlMW lm-c
zł/GJ

i

Netto
I20 97I.89
10 080,9§
40,4i
20,6i
18 660.3j
1 555,0
32 772,9,
2731,08
29 795.I4
2 482,93

WG

P
WI

WG
P
WI
WG

stawęk opłat netto taliczany będzie podatek od towarów
owiąanjącymi przepisami.

Do cen
z ob

Jednostka

9,3C

1I"ż8
1

i

usług (VAT) zgodnie

Stawki oplat zaprzy|ączenie do sieci ciepłowniczej
Średnica nominalna przyłącza
2 x Dn 76,11140 mm
2 x Dn 48,3/160 mm

Dn42.4l110 mm,

1.59

Stawka opłaty netto [zUm|

Do stawek opłat netto zaprzyłączenie do sieci ciepłowniczej naliczany będzie podatek od towarów
i usług (VAT) zgodnie z obońązĄącymi przepisami.

CZĘŚC

v

Zasady ustalania cen i stawek oplat

Ceny i stawki opłat określonew częściIV niniejszej taryfy zostńy ustalone zgodnie zzasadatni
określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.

CZĘŚC vI

1.

.

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zahes świadczonych usług dla odbiorców
Zakłęs świadczonych usług dla odbiorców określony jest

w umowie

sprzedaZY ciePła,
umowie o świadczónie usfu§przesyłania lub dystrybucji albo umowie kompleksowej.

2.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców
2.I Zawarte w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakoŚciowYch.obsługi
odbiorców, którę zosiaĘ określone w Rozdzialę 6 rozporządzenia o systemach ciepłowniczYch.

2.2 W przypadkach:
_ niedotrzym ańa przez strony warunków rrmowy sprzedaży ciepła, umowy o Świadczenie

_
-

usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy kompleksowej,

uszkodzęnia

lub

stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu Pomiarowo-

rozliczęniowego,

nielegalnego poboru ciepła,

udzielaniabonifikat,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w Rozdziale 4 rozporządzeńataryfowego.
W odniesieniu do opłat za nielegalny pobór ciepła, podatek od towarów i usług VAT
uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘSC vII
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

Taryfa możebyć wprowadzonado stosowania nie wcześniej niżpo upływie 14 dni i nie PÓŹniej
niz do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
2. odbiorcy zostaną powiadomieni o wprowadzeniu do rozliczęń nowych cen i stawek oPłat
w formie pisemnej, co najmniej nal4 dni przed ich wprowadzeniem.
1.

z uooważnienia

Prezesa Urzębu Regulacji Energetyki
Dyrektor
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