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DECYZJA 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OŁO-820/357-A/3/2003/IV/BW 
 

z dnia 7 kwietnia 2003r. 
 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 
ust. 2 pkt 2 lit. b i c w związku z art. 30 ust. 1 i  
art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 i  
Nr 158, poz. 1042, z 1998r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, 
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 88, poz. 
980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000r. 
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, 
z 2001r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802 oraz z 2002r. 
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 135, poz. 
1144) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 
2001r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387) po roz-
patrzeniu wniosku z dnia 21 lutego 2003 roku Mia-
sta i Gminy Suchedniów zwanych dalej Przedsię-
biorstwem energetycznym, prowadzących działal-
ność gospodarczą w formie komunalnego zakładu 
budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej 
z siedzibą w Suchedniowie posiadającego staty-
styczny numer identyfikacyjny REGON: 290017814 

postanawiam 
 
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez 

wymienione Przedsiębiorstwo energetyczne, 
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,  

2) ustalić okres obowiązywania współczynnika 
korekcyjnego Xw, o którym mowa w § 26 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
12 października 2000r. w sprawie szczegóło-
wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 
2000r. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej 
części decyzji rozporządzeniem taryfowym, 
określającego projektowaną poprawę efektyw-
ności funkcjonowania Przedsiębiorstwa ener-
getycznego oraz zmianę warunków prowadze-
nia przez to Przedsiębiorstwo energetyczne 
działalności gospodarczej, w zakresie przesy-
łania i dystrybucji ciepła w pierwszym roku 
stosowania taryfy i uwzględnionego w staw-
kach opłat zawartych w zatwierdzanej taryfie - 
do dnia 30 czerwca 2004r. 

 
UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowa-

nia administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 
energetycznego, posiadającego koncesje z dnia  
28 października 1998 roku na obrót ciepłem - decyzja 
Nr OCC/125/357/U/1/98/MM oraz na przesyłanie i dys-
trybucję ciepła - decyzja nr PCC/464/357/U/1/98/MM, 
zmieniona decyzją Nr PCC/464/S/357/U/3/2000 z dnia  
 
 

3 kwietnia 2000r. w dniu 22 lutego 2003 roku zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to 
Przedsiębiorstwo energetyczne. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo ener-
getyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiada-
jące koncesje na prowadzenie działalności gospo- 
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darczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dys-
trybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla 
ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Preze-
sa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Natomiast w myśl art. 23 

ustalanie o
ynnikó rekcyj

 postępowania administracyjnego, 
na po

że
z 

 p

ust. 2 pkt 2 lit. b) i 
c) ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kom-
petencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nale-
ży ustalanie współczynników korekcyjnych 
określających projektowaną poprawę efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego 
oraz zmianę warunków prowadzenia przez to 
przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności go-
spodarczej, a także kresu obowiązywa-
nia tych współcz w ko nych. 

W trakcie
dstawie zgromadzonej dokumentacji ustalo-

no,  Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało 
taryfę zgodnie zasadami określonymi w art. 45 
ustawy - Prawo energetyczne oraz z rzepisami 
rozporządzenia taryfowego.  

Bazowe stawki opłat u
wo energetyczne na podstawie uza-

sadni

a

stalone zostały przez 
Przedsiębiorst

onych kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku 
stosowania t ryfy na podstawie porównywalnych 
kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo 
energetyczne w roku kalendarzowym poprzedzają-

cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 
rozporządzenia taryfowego). 

 
PO

Współczynnik korekcyjn

sp ko Xw

tr m c
 c rz d

nnika korek-
cyjneg

y, o którym mowa w 
punkcie 2 sentencji decyzji, został ustalony w wy-
sokości adekwatnej do możliwości uzyskania po-
prawy efektywności funkcjonowania Przedsiębior-
stwa energetycznego oraz stosownie do zmiany 
warunków prowadzenia przez to przedsiębiorstwo 
energetyczne działalności koncesjonowanej w 
okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu wysoko-
ści w ółczynnika rekcyjnego  uwzględniono 
wzrost kosztów związanych bezpośrednio z przesy-
łaniem i dys ybucją ciepła, .in. zmianą miejs a 
dostarczania iepła (p ejęcie o eksploatacji ze-
wnętrznych instalacji odbiorczych). 

Okres obowiązywania współczy
o Xw w m

ó a y

n i

- yśl § 28 ust. 3 rozporządzenia tary-
fowego - jest r wnozn czn  z okresem stosowania 
taryfy i wynika z konieczności zbadania czy poziom 
cen i stawek opłat, po pierwszym roku stosowania 
taryfy, zapewnia pokrycie uzasadnionych kosztów 
działalności Przedsiębiorstwa energetycznego oraz 
ochronę i teresów odbiorców przed n euzasadnio-
nym poziomem cen. 

W tym stanie r

UCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie 
Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochro-

i  

zeczy postanowiłem orzec, jak 
w sentencji. 

 
do 

ny Konkurencji i Konsumentów - za moim po-
średnictwem, w term 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

2. 
 dla pisma proce-

cywilnego). Odwołanie należy przesłać na ad-
res Środkowozachodniego Oddziału Tereno-

3. 
 ustawy - Prawo 

4. o a 47 y -
tyczne wpro-

 
. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Środkowozachodniego Oddziału Terenowego 

 § 1 Kodeksu po-
stępowania cywilnego). 
Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość 
wymaganiom przepisanym
sowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej 
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek 
o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości 
lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania 

wego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w 
Łodzi ul. Uniwersytecka 2/4. 
Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z 
art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4

Z up

energetyczne, taryfa zostanie skierowana do 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 
Stosownie d rt. ust. 4 ustaw  Prawo ener-
getyczne, Przedsiębiorstwo energe
wadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po 
upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od 
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.  

Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: L. Szczygieł 
 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 74  3391  Poz. 786 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik  
do decyzji Prezesa URE 
z dnia 7 kwietnia 2003r. 
nr OŁO-820/357-A/3/2003/IV/BW 

 
Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Dyrektor Środkowozachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: L. Szczygieł 

 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 
 

Miasto i Gmina Suchedniów 
prowadzące działalność gospodarczą w formie 

zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Suchedniowie 

 
 

 
CZĘŚĆ I 

Informacje ogólne 
 

Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek 
opłat oraz warunków ich stosowania i została 
opracowana przez Miasto i Gminę Suchedniów 
prowadzące działalność gospodarczą w formie 
zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Ko-
munalnej z siedzibą w Suchedniowie przy zasto-
sowaniu w szczególności następujących aktów 
prawnych: 
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo ener-

getyczne (Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 i  
Nr 158, poz. 1042, z 1998r. Nr 94, poz. 594,  
Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126, z 1999r.  
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 
1255, z 2000r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555  
i Nr 103, poz. 1099, z 2001r. Nr 154, poz. 1800  
i 1802 oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, 
poz. 984, Nr 135, poz. 1144), zwanej dalej usta-
wą, 

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
12 października 2000r. - w sprawie szczegóło-
wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 
2000r. Nr 9, poz. 1053), zwanego dalej rozpo-
rządzeniem taryfowym, 

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
11 sierpnia 2000r. - w sprawie szczegółowych 
warunków przyłączenia podmiotów do sieci 
ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia 
usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eks-
ploatacji sieci oraz standardów jakościowych 
obsługi odbiorców (Dz. U. z 2000r. Nr 72, poz. 
845), zwanego dalej rozporządzeniem przyłą-
czeniowym. 

 
 
 

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 
1. ZGK - Zakład Gospodarki Komunalnej w Su-

chedniowie dostawca i dystrybutor ciepła, 
prowadzący w imieniu Miasta i Gminy Su-
chedniów działalność gospodarczą w zakresie 
przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem 
na obszarze miasta Suchedniowa, w formie 
zakładu budżetowego.  

2. SFW - wytwórca ciepła - SFW Energia Sp. z o.o.  
z siedzibą w Gliwicach. 

3. Odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera 
ciepło na podstawie umowy z dostawcą i dys-
trybutorem ciepła. 

4. Sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do przesyłania i 
dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, 
należące do przedsiębiorstwa energetycznego, 

i o5. Zewnętrzna nstalacja odbiorcza - dcinki in-
stalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł 
cieplny lub źródło ciepła z obiektami, 

6. Grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsłu-
gujący więcej niż jeden obiekt,  

7. Układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony 
do stosowania zespół urządzeń służących do 
pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, 
których wskazania stanowią podstawę do obli-
czania należności z tytułu dostarczania ciepła, 

8. Zamówiona moc cieplna - ustalona przez od-
biorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu go-
dziny występuje w danym obiekcie dla warun-
ków obliczeniowych, która powinna uwzględ-
niać moc cieplną niezbędną dla: 
a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewnia-

jącą utrzymanie normatywnej tempera- 
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tury i wymiany powietrza w pomieszcze-
niach znajdujących się w tym obiekcie, 

b) zapewnienia utrzymania normatywnej tem-
peratury ciepłej wody w punktach czerpal-
nych, znajdujących się w tym obiekcie, 

c) zapewnienia prawidłowej prac innych 
urządzeń lub instalacji, zgodnie z określo-
nymi dla nich warunkami technicznymi i 
wymaganiami technologicznymi. 

 
CZĘŚĆ II 

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło 
 
ZGK prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, w 
imieniu Miasta i Gminy Suchedniów, na podsta-
wie koncesji z dnia 28 października 1998 roku 
udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Ener-
getyki na: 

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja  
Nr PCC/464/357/U/1/98/MM, zmieniona decyzją 
Nr PCC/464/S//357/U/3/2000 z dnia 3 kwietnia 
2000 roku, 

- obrót ciepłem - decyzja Nr OCC/125/357/U/1/98/MM, 
zmieniona decyzją Nr OCC/125/S/357/U/3/2000 z 
dnia 3 kwietnia 2000 roku. 

 
CZĘŚĆ III 

Charakterystyka potrzeb cieplnych i podział odbiorców ciepła na grupy 
 
Potrzeby cieplne odbiorców obejmują zużycie cie-
pła w postaci ciepłej wody na cela użytkowe i na 
ogrzewanie pomieszczeń. Podział odbiorców na 

trzy grupy taryfowe został dokonany według zasad 
zawartych w § 10 rozporządzenia taryfowego. 

 
Lp. Symbol grupy Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 
1 2 3 
1 G 1a Odbiorcy ciepła zakupionego w SFW, dostarczanego za pośrednictwem sieci ciepłowni-

czej nr I i grupowych węzłów cieplnych.  
Sieć i węzły grupowe stanowią własność Gminy Suchedniów i eksploatowane są przez ZGK. 

2 G 1b Odbiorcy ciepła zakupionego w SFW, dostarczanego za pośrednictwem sieci ciepłowni-
czej nr I, grupowych węzłów cieplnych i zewnętrznych instalacji odbiorczych. Sieć, węzły
grupowe oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowią własność Gminy Suchedniów i
są eksploatowane przez ZGK.  

3 G 2 Odbiorcy ciepła zakupionego w SFW, dostarczanego za pośrednictwem sieci ciepłowni-
czej nr II i grupowych węzłów cieplnych. 
Sieć i węzły grupowe stanowią własność Gminy Suchedniów i eksploatowane są przez ZGK. 

 
CZĘŚĆ IV 

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat 
 
Stawki opłat przedstawione w niniejszej taryfie 
podane są w wielkościach netto oraz brutto z 
uwzględnieniem podatku od towarów i usług 

(VAT), naliczonym w wysokości zgodnej z obowią-
zującymi przepisami. 

 
1. Stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła: 
 

Grupy taryfowe Lp. Rodzaje stawek opłat Jednostki miary 
G1a G1b G2 

1 Stawki opłaty Abonamentowej     
 - netto zł/punkt pom. 104,01  104,01  104,01  
 - brutto   126,89 126,89 126,89 
 - netto zł/punkt pom./m-c 8,67 8,67 8,67 
 - brutto   10,57 10,57 10,57 

2 Stawka opłaty stałej za usługi prze-
syłowe 

    

 - netto zł/MW/rok 8 991,54 10 769,67 11 171,39 
 - brutto  10 969,68 13 139,00 13 629,10 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 74  3393  Poz. 786 
 

 Stawka opłaty stałej rata miesięczna 
- netto 

 
zł/MW/m-c 

 
749,29 

 
897,47 

 
930,95 

 - brutto  914,14 1 094,92 1 135,76 
3 Stawka opłaty zmiennej za usługi

przesyłowe  
    

 - netto zł/GJ 3,57 3,32 3,31 
 - brutto  4,36 4,05 4,04 

 
UWAGA 

 
- Zgodnie z § 32 rozporządzenia taryfowego ZGK 

jako przedsiębiorstwo obrotu ciepłem prowa-
dząc rozliczenia z odbiorcami będzie wyodręb-
niać w fakturze, wystawionej odbiorcy, opłaty 
obliczone na podstawie stawek opłat ustalo-
nych w niniejszej taryfie i cen zawartych w 
obowiązującej taryfie wytwórcy ciepła, z któ-
rym ZGK prowadzi rozliczenia w obrocie cie-
płem.  

 
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci. 

1) ZGK nie planuje przyłączania nowych od-
biorców, a w przypadku wystąpienia po-
trzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat 
za przyłączenie będą kalkulowane na pod-
stawie kosztów wynikających z nakładów 
ustalonych na podstawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednost-
kowych robót budowlanych oraz cen czyn-
ników produkcji dla potrzeb sporządzenia 

kosztorysu inwestorskiego, określonych  
w przepisach wydanych na podstawie  
art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerw-
ca 1994r. o zamówieniach publicznych  
(Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z później-
szymi zmianami), obowiązujących w dniu 
zawarcia umowy o przyłączenie, przy od-
powiednim uwzględnieniu postanowień 
art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. - Prawo energetyczne.  

2) W razie powierzenia wykonania usługi z 
zakresu przyłączenia do sieci osobie trze-
ciej w drodze przetargu, podstawą kalkula-
cji stawek opłat za przyłączenie jest koszt 
prac projektowych i budowlano-monta-
żowych, niezbędnych do wykonania przy-
łączenia, określony w złożonej w toku prze-
targu ofercie, pod warunkiem, że nie bę-
dzie wyższy, niż koszt ustalony przy zasto-
sowaniu norm i cen, o których mowa w 
pkt. 1. 

 
CZĘŚĆ V 

Zasady ustalania stawek opłat 
 
Stawki opłat przedstawione w niniejszej taryfie 
zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 7 i art. 45 ust. 1 ustawy - Prawo energetycz-
ne oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

 
CZĘŚĆ VI 

Warunki stosowania stawek opłat 
 
1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 

Stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie zosta-
ły ustalone przy zachowaniu standardów jako-
ściowych obsługi odbiorców określonych w 
rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 

2. Ponadto w przypadkach: 
- niedotrzymywania przez strony warunków 

umowy sprzedaży ciepła, 
- niedotrzymywania przez ZGK standardów 

jakościowych obsługi odbiorców, 

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

- udzielania bonifikat i naliczania upustów 
przysługujących odbiorcy, 

- stwierdzenia nielegalnego pobierania ciepła, 
stosuje się odpowiednie postanowienia roz-
działu 4 rozporządzenia taryfowego. 

2. Opłaty za nielegalny pobór ciepła. 
Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na 
podstawie cen i stawek opłat netto (bez podatku 
VAT). 

 
CZĘŚĆ VII 

Zasady wprowadzania zmiany stawek opłat 
 
ZGK będzie powiadamiać odbiorców o wprowa-
dzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek opłat w 
formie pisemnej. Zawiadomienie odbiorców na-

stąpi co najmniej na 14 dni przed datą wprowa-
dzenia nowych cen i stawek opłat. 
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