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Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo
energetyczne (Dz. U. z2012 r.,poz. 1059) w dniu 11 grudnia 2013 roku decyzjąPrezesa
Urzędu Regulacji Energetyki rlr 0Ł0-4210-40(11)12013131I/XIV/MGę została zatwterdzona
taryfa na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli
Sp. z o.o. W załączeniu decyzja wIaZ ztaryfą.

JednoczeŚnie informuję, Że zgodnie z art. 47 ust. 3, pkt. 2 ustawy - Prawo
energetyczne taryfa zostanię niezwłocznie przekazana Wojewodzie Łódzkiemu do
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj ewództwa Łódzkiego.

Z powaŻantem

(
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Załączniki:
l . Decyzja nr oŁo-4210-40(11)l20l3l3 1 1/XIV/MGę

z dnta 11 grudnia 2013 r.

otrz],.łrnuje:

1. adręsat
2. ala

vRZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Srodkowo-Zachodni oddział Terenowy

ul. Zeromskiego 94C
90-550 Łódź

telefbny: sekletariat 42 I 236-34-01
fax.42 / 209-18-14
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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Nr oŁo-421 0-40(1 I)l2013 l31 1/XIV/MGę

Łódź, dnia 11 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Napodstawie arl.47 ust. 112orazart.Ż3 ust.2 pkt2 ipkt 3w związkuzart.30 ust. l iart.45

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz.IJ. z20IŻ r',poz.1059 zpoŹn. zm)

oraz w związku z att. 104 ustawy zdnia 74 częrwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. 22013 r.,po2.267),

po rozpatrzeniu wniosku strony

z dnia 7 października 2013 roku

Przed s i ęb i orstwa ener getyczne go dziaŁaj ąc e go p od fi rm ą:

MIEJSKIE SIECI CIEPLNE w ZDUŃSKIEJ woLI
sPoŁKA Z oGRANICZoNĄ oDPoWIEDZIALNoŚCIĄ

z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Zeromskiego 719

Zwanego dalej Przedsi ębiorstwem energety cznym,

posiadającego:

o numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000145853,

. numęr identyfikacji podatkowej (NIP): 829-000-70-77,

zatwierdzam

1) taryfę dla ciepła ustaloną ptzez to Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załączntk do

niniejszej decyzji.

2) ustalam okres obowiązywania taryfy dla ciepła' o której mowa w punkcie 1 niniejszEj

decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego, na wniosęk strony: Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje

z dnla Ż8 października 1998 r. na'. przęsyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/3S3l3IIlUloT'

4p8ffiw (z późn. zm.) oraz obrót ciepłem Nr oCC/112l3IIlUloT-4l98/Bw (z poŹn. zm.),

w dniu 3 października 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

zatwierdzęnia czternastej taryfy dla ciepła, ustalonej przezto Przedsiębiorstwo energetycznę'

Zgodnt'e z afi. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energętyczne, przedsiębiorstwa energetyczne

posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakręsie wytwarzania,

przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają

zatwierdzęniu ptzez Pręzesa Urzędu Regulacji Energetyki Zwanego dalej ,,Prezesem URE''.

Natomiast w myśl art.23 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu działania Prezesa

URE naleŻy zatwięrdzanię i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazor.vych, energii

elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46 t€J

ustawy, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez Przedsiębiorstwo

energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawęk opłatzawartych w taryfie.

W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do Przedsiębiorstwa

energetycznego o złoŻęnie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących wielkości rzeczowych

i kosztów jakie Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło jako uzasadnione do skalkulowania

cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złoŻonych

wyjaśnień ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami

okreś|onymi w afi.. 44 - 46 ustawy _ Prawo ' energetyczne oraz zgodnie z przeptsami

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września20l0 r. w sprawie szczegółowych zasad

kształtowania i kalkulacji taryf orazroz|iczęn ztytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz.

1 29 1), Zwan e go dalej,,rozporządzeniem taryfowym''.

Stawki opłat zostały ustalone przęz Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie

uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaŻy ciepła - okręśloneso d! nierwszego roku

stosowania taryfy _ obejmującego uzasadnione roczne koszty ryyliiińywania dzialalności

gospodarczej w zakręsie zaopatrzenia w ciepło. Podstawę oqeny planowanych kóęztów

jednostkowych dla pierwszego roku stosowania taryfy stanowiły porównywalne kĄszty
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jednostkowe poniesione przez Przedsiębiorstwo enęrgetyczne w roku kalendarzowym 2012

w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła.

Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej

taryfie skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat d|a odbiorców w wysokościŻ,3 %o.

Ustalony okres obowiązywania taryfy, na 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia

do stosowania zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, nie powoduje

konieczności ustalania współczynnika korekcyjnego X., o którym mowa w $ 27 ust. 2
r ozp orządzen i a taryfowe go.

W tym stanie rzęczy postanowiłem orzec' jak w sentencji.

1.

POUCZENIE

od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu okręgowego w Warszawie _ Sądu

ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia l0 kwietnia 1997 r. - Prawo energetycznę oraz afi. 479a6 pkt 1 i at. 47947 $ 7

Kodeksu postępowania cywilnego).

odwołanie od decyzji powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŻonej decyzji i wartości przedmiotu Sporu'

prz5Ąoczenię zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierac

wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (arl. 479a9 Kodeksu

postępowania cywilnego). odwołanie naleĘ przesłać na adres Środkowo-Zachodniego

Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi
ul. Zeromskiego 94C.

3. Stosownie do arl.47 ust.3pkt}w związkuzart.31 ust.3 pkt2 i ust.4ustawy-Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Łódzkiego. -. 
]"':' ,'"

4' Stosownie do ar1. 47 ust.4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedśiębiorstwo 
"n".g"{'ę"n.t,

wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upĘwie 14 dni i nie później niz

2.
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do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa

Łódzkiego.

5. Strona ma prawo wglądu w akta Sprawy' sporządzania z nich notatek' kopii lub odpisów.

Prawo to przysługuje równiez po zakonczeniu postępowania (art. 73 $ 1 Kodeksu

postępowania administracyjnego).

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacj i Energetyki

Dyrektor
Zachodniego oddziału Terenowego
rzędu lacjiEnergetyki

'\*.*- -,.*.*.,-.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
w dniu 30 września 2013 r' na rachunek
nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

s PFCJ^itslsTA

uuł,ro,mębus

otrzymują
1. MIEJSKIE SIECI CIEPLNE w ZDIŃSKIEJ WoLI Sp. z o.o.

98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 719

2' WojewodaŁódzki
3. a/a



Miejskie Sieci Cieplne w Zduitskiej Woli Sp. z o.o.

Zduńska Wola u|. Żeromskie go 7 l 9
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CZĘSC I

objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.
Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowiąca zbior opłat, a takŻe warunków ich stosowania została oplacowana
przez Miejskie Sieci Cieplnę w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. z uwzględnieniem następujących
aktów prawnych:

- Ustawy z dnta 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.tJ. z2OI2 r., poz. IO59
oTaZ Z20I3 r. poz. 984), zwanej dalej ustawą;

- Ustawy z dnta 15 kwietnia 20I1r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94,
poz.5 5 I oraz z 20 I2r., poz. 9 5 I, poz. 1Ż03 t poz. 1397 )

- Rozpotządzenta Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie
szczegołovqlch zasad kształtowania i kalkulacj i taryf oraz roz|iczen z tytvłu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr I94 poz. I29I) - zwanego dalej
r ozp orządz enie m taryfowym,

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnta 15 stycznia 2007 t. w sprawie
szcze gołovłych warunków funkcj onowani a systemów ci epłowniczych
(Dz.lJ. z2007 r. Nr 16 poz.92), Zwanego dalej rozporządzeniem systemowym.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 września2012 r. w Sprawie sposobu
obliczania iloŚci energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa
efektywno Ści energety cznej or az wysoko śc i j edno stkowej opłaty zastęp czej .
(Dz.U. z 19.09.2012 r. poz. 1039)

Użyte w taryfie pojęcia i skróĘ oznaczają:
1. Sprzedawca _ Miejskie sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. prowadzące działa1nośc

w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepłaorazobrotu ciepłem.
2. Wytwórca ciepła przedsiębiorstwo energeĘcme zajmujące Się w}twarzaniem ciepła

Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.
3. Dystrybutor ciepla - przedsiębiorstwo energetycme zajmujące się przesyłaniem

i dysĘbucj ą ciepła zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycmego.
4. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia |ub instalacje, służące do przesyłania

i dysĘbucji ctepłaze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.
5. Przyłącze- odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącmie dojednegowęzła

cieplnego albo odcinek zewnętrznych insta|acji odbiorczych Za grupowym węzłem cieplnym
lub zródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorc4'mi w obiektach.

6. Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje sfuzące do zmiany rodzajl
lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego zprzyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczonego
do instalacj i odbiorczych.

7. Grupowy węzeł cieplny -węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
8. Układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowanią zgodnie z odrębnymi przepisami,

zespół lrządzeń, słuŹących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania
stanowią podstawę do obliczanianalemości z Ęfrilu dostarczania ciepła.

9. Zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną jaka w danym obiekcie wystąpi w
warunkach obliczeniowych, llóra zgodnie z okeślonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicmymi dla tego obiel(u jest niezbędna do zapewnienia:

' poĘcia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

l utrą/mania normałwnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpa|nych,
. prawidłowej pracy innych vządzeń lub instalacji,

10. obiekt - budowlę lub budynek wrazz instalacjami odbiorcąlmi.
11. Warunki obliczeniowe:

' obliczeniową temperaturę powietrza atmosferyzcznego okeśloną dla stres' klimatycmej,
w ldóĘ sązlokalizowane obiekty, do ldórych jest dostarczane ciepło,

l normatywnątemperafurę ciepłej wody.
12. odbiorca - kuŻdy, kto otrązmuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycmym.
13. odbiorca końcorvy - odbiorca dokonujący zakupu energii na własny uĄtek;



CZĘSC il
ZaW es działaln o ś ci go sp o d ar czej rw iązanej z zaop atrzeniem w ciep ło.

Sprzedawca prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie:
- przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie koncesji udzielonej przęz Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki decyĄą nr PCC/3S3BILNrcT -4D}lBw (z poźn' zn.) z drtta
28 puŹdzierruka 1998 r'

- obrofu ciepłem, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
decyzjąrlr oCC/1I26IIN0T - 4l98tsw (zpóźn. zm) zdnia 28 puŹdziemtka 1998 r.

CZĘSC m
Podział odbiorców na grupy taryfowe.

Zgodrue z $ 10 rozporządzenia taryfowego odbiorcy zostali podzieleni na następujące grupy:

GRUPA E.1.1 - odbiorcy' których obieĘ są zasilane poprzez własne węzty cieplne,
bezpośrednio z sieci ciepłowniczĄ na|eŻącĄ do sprzedawcy i przez ntego
eksploatowanej.

GRUPA E.1.2 - odbiorcy, ldórych obiekty są zasilane z sieci ciepłowniczej poprzez
indyrvidualne węzĘ cieplne naleŻące do sprzedawcy lprzezniego eksploatowane.

GRUPAE.1.3 - odbiorcy, których obieĘ są zasilane z sięci ciepłowniczej poprzez grupowe
węzły cieplne naleŻące do sprzedawcy iptzezniego eksploatowane.

CZĘSC IV
Rodzaje oraz wysokoŚć cen i stawek opłat

1. Dla odbiorców zaopatrywanych w ciepło płzezSptzedawcę będąstosowane następujące ceny i
stawki opłat:
a) cena zazamówionąmoc cieplną - vyraŻonaw zŁoĘch zaMW,
b) cena ciepła -wytazonaw złotych za GJ,
c) cenazanośnik ciepła dostarczony do napełnienia instalacji odbiorczychorazdo uzupełnienia

jego ubytków w tych instalacjach - vłyrazonaw zŁoĘchzametr sześcienny noŚnika ciepła
w wysokości określonej w taryJie wyfiuórcy ciepła - Elektrociepłowni Zduńska Wola
Sp. z o.o.

d) za usługi dystrybucji i przesyłania ciepła:
- opłatastałazausługi przesyłowe wyrażonaw złotychza MW zamówionej mocy cieplnej,
- opŁata zmienna za usługi przesyłowe Wyrazona w złoĘch za GJ ,

w wysokości określonej w niniejszej taryJie.

2. Stawki opłat stosowane w rozliczeruach zodbiorcami

Grupa
odbiorców Rodzai stawki Jednostka Stawka netto

E.1.1

Stawki opłat stĄch za
usłusi przesyłowe

złlMWlm-c r 963.53
złlMWlrok Ż3 562,33

Stawki opłat zmiennych za
usłusi przesYłowe złlGJ II,3Ż

8.1.2

Stawki opłatstĘchza
usłusi przesvłowe

złlMWlm-c Ż 928,49
złlMWlrok 35 141,86

Stawki opłat zmiennych za
usłuei przesvłowę złlGJ 15,24

E.1.3

Stawki opłat staĘch za
usługi przesvłowe

złlMWlm-c 2 723,90
złlMWlrok 32 686,81

Stawki opłat zmiennych za
usługi przesYłowe złlGJ r2,90

Stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie
z obowiązuj ącymi przepi sami plawa podatkowe go.



usłusi przesvłowe.

3. Stawka opłaty zaprryĄączenie do sieci ciepłowniczej

Stawka opłaty zaprzyłączenie do wodnej

sieci ciepłowniczej. PrzyŁącze wykonane w
technologii Preizolowanej

Jednostka
miary

Średnica nominalna rurociągu w
mm

<a 33.4
> o 33,4
<a 48,3

> a 48,3

złlmb r50,44 Ż02,00 2t4.20

Stawka opłaty nie za'wieta podatku VAT. Podatek vAT będzie nallczany zgodnie

z obowiązuj ącymi przepisami plawa po datkowe go'

CZĘSC v
Zasady ustalenia cen i stawek opłat'

Stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostĄ ustalone zgodnie z zasadami określonymi w afi". ]
i 4 5 ustawy or aZ w r ozdńa\e 3 r ozporządzerua taryfowego'

Stawld opiat zostĄ ustalone .'u pódrtu*ie sumy kosŹów przesyh,r sieciąciepłowniczą i dystrybucji

ciepła oruz zap|anowanej iloŚci sprze dazy ciepłai zamowionej mocy cieplnej przez odbiorców.

CZĘSC vI
Warunki stosowania stawek opłat.

1. StandardyiakoŚcioweobsługiodbiorców'

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat Są stosowane przy zachowaniu standardów

jakościowych obsługi odbiorców określonychw rozdziale 6 rozporządzenta systemowego.

Ponadto w przypadkach:
_ niedotr)ymantaptzez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców'

_ niedotrzymantaprzez strony warunków umowy sptzedazy ciepła,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo -

rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i upustów przysługujących odbiorcy,

- stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła,

stosu-ie się odpowiedń poJtanowienia okreŚlone w rozdzia\ę 4 rozporządzenia taryfowego'

Ż. opłaty zanielegaLny pobor ciepła.

Przy ustalaniu opłat za nie\ega\ny pobór ciepła stosuje się odpowiednio ceny i stawki za'warte

w niniejszej taryfie. W oóniesieniu do nich podatek VAT uwzgiędnia się zgodnie

z obowiązuj ącymi przepi s ami plawa podatkowe go'

CZĘŚC vII

Zasady wprowadzenia zmiany stawek opłat

Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbioi.o* ciepła o rozpoczęciu stosowaniataryfy, co najmniej na

tł ani przedwprowadzeniem nowych stawek opłat'
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