
Łódź, dnia 5 grudnia 2018 r.

PREZ,E,S
URZĘDU REGULACJI ENERGET\aKI

Nr 0Ło.4210.1B.201B.BG

DECYZJA

Na podstawie art' 47 ust. Ii2 oraz art.23 ust.2 pkt2 i pkt 3 W związku z art.30 ust' 1

ustawy z dnia 10 lavietnia 1997 r. _ Prawo energetyczne (Dz'U.zZ1IB r',poz'755 z późn.

zm') oraz w związku z art 704 ustawy z dnia 14 czerwca 7960 r' _ Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 201-7 r', poz' 1-257 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego
Mieiskie Sieci Cieplne w Zduńskiei Woli Sp. z o'o.

z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul' Żeromskiego 7/9,

ZWanego dalej :,,Przedsiębiorstwem"

zawartego w piśmie z dnia 72 października Z01B r. (pismo znak: L.Dz./24B6/?0IB),

uzupełnionego pismem z dnia 1-9 listopada 2018 r. (znak: L'Dz./2700 /2078] oraz pismem

z dnia 30 listopada 2018 r. (pismo znak: L.Dz./2757 /2018) w sprawie zatwierdzenia taryfy

dla ciepła

zatwierdzam

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej

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

UZASADNIENIE



7.

obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy
- Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego
materiału ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami
określonymi w art' 44 - 46 ustawy _ Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia
Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozIiczeń z q/tułu Zaopatrzenia w ciepło (Dz' |J' z 201,7 r', poz.1988)'

Ustalone w taryfie dla ciepła stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych
do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia
działaln ości koncesjonowan ej.

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

POUCZENIE

od niniejszej decyzji przysługuie odwołanie do Sądu okręgowego w Warszawie _ Sądu
ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, W terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust' 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne
oraz art' n79+s pkt 1 i art. 479a7 5 1 Kodeks postępowania cywilnegoJ.
odwołanie od decyzji powinno czynić zadość Wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwtęzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art' 47949

Kodeksu postępowania cywilnego)' odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-
Zachodniego oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi,
ul. Traugutta z5,90-113 Łódż'
odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie
zart.32ust.3wzwiązkuzart.3ust.2pkt9ustawyzdnia28lipca2005r.okosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz' U. z 2018 r' poz. 300, z późn. zm'J' Strona może
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądolłych, stosownie do przepisów art' 101
i następne ustavvy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie
pomocy prawnej, stosownie do przepisów art' 177 ustawy _ Kodeks postępowania
cywilnego.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art.
1'Z7 a 5L usta\,vy _ Kodeks postępowania administracyjnego]. Z dniem doręczenia

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
rzez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 usta\Ąf/

3.

4.

administracyjnegoJ.



6.

5. Stosownie do art' 47 ust' 3 w zw|ązku z art' 31' ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne,
niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Stosownie do art 47 ust. 4 ustawy _ Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie późnie1niż do 45 dnia od
dnia jej opublikowania.

poważnienia Prezesa
Regulacii EnergeĘki

R
działu Terenowego
Energetyki
Łodzi

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
w dniu 10 października 2018 r.
na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

otrzvmuią:
1. Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o'o.

ul. Żeromskiego 7/9
9B-220 Zduńska Wola

2' Wojewoda Łódzki
3. a/a

DY
odni



Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.

Zduńska Wola ul. żeromskiego 7 t9
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URZA.D- REG U LAC J I E N E RGETYKI

CnĘŚCI 'R0DK0Wx?T30#|i:zl!TERENolłY

objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie' 
|)9:!":.'1'2

Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowiąca zbiór opłat, a także warunków ich stosowania została opracowana
przez Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp' z o.o. z uwzględnieniem następujących aktów
prawnych:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyc zne (Dz. IJ. z 2O1B r poz. 755 z
póżn' zm'), zwanej dalej ustawą;

- Ustawy z dnia Ż0 maja 2016 r. o efekt}wności energetycznej (Dz'IJ. z 2016 r' poz.
831)

- kozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2O'I'] r ' w sprawie
szczegółowych zasad ksztahowania i kalkulacji taryf oraz rozltczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz' U' z 2017 r., poz. 1988) zwanego dalej
r ozporządzeniem taryfowym,

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki \ Pracy z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z 2007 r., poz' 92), zwanego dalej rozporządzeniem systemołym.

Użyte w taryfie pojęcia i skróĘ oznaczają:
1. Spnedawca _ Miejskie sieci Cieplne w Zdunskiej Woli Sp. Z o.o' pTowadzĄ'e działalność w zakresie

przesyłarria i dyŚrybucji ciepła oraz obrotu ciąłem.
2. W}.twórca ciepla _ przedsiębiorstrvo energetycme zajmujące się w1'twarzaniem ciepła

Elektrociepłownia Zdunska Wola Sp' z o.o.
3. Dystrybutor ciepla _ przedsiębiorshvo energetycme zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciąła

zakupionego od rnnego przedsiębiorstrva energefycaego'
4. Sieć ciepłownicza ze sobą urĄzenia lub instalacje, shzące do przesyłanla

i dystrybucji ciepła ze źódeł ciepła do węzłólv cieplnych'
5. Przylącze odcinek sieci ciepłowniczej doprorva.l"ąjący ciepło rryĘczrue do jednego węzła cieplnego

albo odclnek zewnętrmych irstalacji odbiorczych za grupow1łn węzłem cieplrryłn lub zródłem cięła,
łącący te instalacje z instalacjami odbiorcąmi w obiekcie.

ó. Węzel cieplny połączone ze sobą urządzenra lub instalacje shzące do zniarry rodzaju
lub paramehów nośnrła ciepła dostarczanego z prryłącza olaz regulacji ilości ciepła dostarczonego
do rnstalacji odbiorczych.

7. Grupoły węzel cieplny _ węzeł cieplny obsługujący więcej niżjeden obiekt.
8. Układ pomiarowo-rozliczeniowy _ zesptsl wĄzefi shących do pomiaru ości i parametrów

nośńka cięłą kórych wskazanla stanowią podstawę do obliczenia należności z Ętułu dostarczarua
cięłą dopuszczony do stosowania zgodnie z prząisami o miarach'

9' Zamówiona moc cieplna _ ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci
ciepłowruczej największ4 moc cieplną jaka w darr1łn obiekcie \łyŚąpi w warunkach obliczeniowycĘ
kóra zgodnie z olceslon}ryni w odrębnych przepisach warunkami technicmymi oraz w1łnaganiami
technologicmyru dla tego obiektu jes niezbędna do zrpewnienra:

. poĘcia strar ciąła w celu utrą,manń normaąvmej temperatury i q.rniarry po\\,letrza
w pomieszczeniacĘ

t utr4rnafia normat}$''nej temperahrry ciąłej wody w punktach czerpahycĘ. prawidłowej pracy rnnych urządzeń lub instalac1i,
l 0. obiekt _ budowlę lub bud1łrek wraz z ństalacjaml odbiorcąłn '

11. Warunki obliczeniowe:. obliczeniową temperalurę powietrza atrnosferycaego określoną dla strĄ kJ.imaĘ'czre1,
rv któĘ są zlokalizowarre obiekty, do kiorych -jest dostarczane ciąło,t normaĘ.luĘ temperaturę clepłej wody.

12. odbiorca - kziĄy' kto otrą,muje lub pobiera paliwa lub energię rra podsrawie umowy Z

-4. ,.4'
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CZĘSC tr

Zakres działalności gospodarczej zvłiązanej z zaopatrzeniem w ciepło'

Sprzedawca prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie.

- przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa

iJrzęóu Regulacji Energetyki decyzją nr PCC/383l311NloT - 4/98,tsw (z późn' zm.) z dnia

Ż8 ptźóziem1ka 1998 r.
_ obrotu ciepłem, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

decyzją rrr oCC/l IŻl3IINloT - 4D8/BW (z póm. zrn') z dna28 pździemika 1998 r'

CZĘSCm
Podział odbiorców na grupy taryfowe.

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

GRUPA E.l.l - odbiorcy, których obiekty są zasilane poprzez własne węĄ cieplne,

bezpośrednio z sieci ciefowń czej na|eącej do sprzedawcy i przez niego

eksploatowanej.

GRI]PA E.r.2 - odbiorcy, których obiekty są zasilane z sieci ciepłowniczĄ poprzez

ind1rłidualne wę zĘ cieplne naleŻące do sprzedawcy i przez niego eksploatowane'

GRUPA E.1.3 - odbiorcy, których obiekty są Zasilane z sieci ciefowniczĄ popnez gnrpowe

węĄ cieplne nal eŻ4ce do sprzedawcy i przez niego eksploatowane'

CZĘSC ry
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1' Dla odbiorców zaopatrywanych w ciepło przez Sprzedawę b$ą stosowane następujące ceny i

stawki ofat:
a) cena za zarnówioną moc cieplną _ w}T aŻona w złoĘch za MW,
b) cena ciepła - w\JfdŻona w złotych za GJ ,
c) cena za nośnik ciefa dostarczony do napełnienia instalacji odbiorczych oraz do uzupełnierua

jego ubytków w tych instalacjach _ w1rraiżonaw złotych za metr szeŚcienny nośnika ciepła

w wysokości okreśIonej w taryfi'e ąltwórcy ciepła - Elektrociepłowni Zdanska Wola

Sp. z o.o.

d) za usługi dystrybucji i przeslania ciefia'
- opłata itała zausługi przesyłow e w\Ęazona w złoĘch za MW zamówionej mocy cieplnej.

- opłata zmienna za usfugi przeslowe wyraŹona w złotych zaGI,
w łysokości określonej w niniejszcj nryfie

2. Stawki opłat stosowane w rozficzpruach z odbiorcami

Grupa
odbiorców

Rodzaj stawki .Iednostka Stawka netto

E..1.1

Stawki opłat staĘch za
usfugi przesyłowe

z'ł,MWm-c 2 238.4Ż
złlMWrok 26 8ó].0l

Stawki opłat Zmiennych za
usfugi przesvłowe

zUGI 11 Ą',)

E.l.Ż

Stawki opłat staĘch za
usługi przesyłowe

z'ł/MW/m-c 3 301.13
złlMWrok 39 613 '5Ż

Stawki opłat zmiennych za
usłusi orzesvłowe

zUGl 1'7,O4

Stawki opłat staĘch za
usługi przesyłowe

zVMWm-c 2 806,91
zVMWrok 33 682,91

'&awki opłat zmiennych za
usłusi orzesvłowe

zl/GI 13,98

#l:**""
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URZAD REGULACJI ENEROETYI(I
sń0'K0WGZAcH0DNl oDDZlAi TiRENoi1JiStawki opłat nie zawierają podatku VAT' Podatek VAT będzie naliozany,,cigłl

z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego'

3 Stawka opłaty za przyłączene do sieci cielowniczej

Stawka opłaty nie zawiera podatku VAT' Podatek VAT będzie naliczany zgodnie
z obowiązu.jącymi przepisami prawa podatkowego'

CZĘSC v

Stawki opłat okeŚlone.' *",":3xiil#r}"",T&Tli:'f#J":lTL,.u"udu^jokeślonymi w ań' 7
i 45 ustawy oraz w rozdźale 3 rozporządzena taryfowego'
Stawki opłat mstały ustalone na podstawie sumy kosztów przesyfu siecią ciepłowniczą i dystrybucji
ciepła oraz zaplanowanej ilości sprzedazy ciepła i zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców'

CZĘSC \T
Warunki stosowania stawek opłat.

1. Standardy jakościowe obsfugi odbiorców.

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
.jakościowych obsfugi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego'
Ponadto w przypadkach:
- niedotrzyman:La przez sprzedawcę standardów jakościowych obsfugi odbiorców,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedźy ciepła,
- uszkodzenia lub Stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat iupustów przysfugujących odbiorcy,_ stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozd ziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Ż ' opłaty za nielegalny pobór ciepła'

Przy ustalaniu opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednio ceny i stawki zawańe
w niniejszej taryfie' W odniesieniu do nich podatek VAT uwzględnia się zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

cZĘsC \1I
Zasady wprowadzenia zmiany stawek opłat

Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryĘ, co najmniej na
14 dni przed wprowadzeniem nowych stawek opłat'

PrEzts zABzĄDU
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Jednostka
miary

Srednica nominalna rurociągu w mm
stawka opłaty za przyłączenrc do wodnej
sieci ciepłowniczej. Przyłącze wykonane

w technologii preizolowanej

<a 42,4
> a 42,4

złlmb 150,44

środkowo_ TclĆ11owego


