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Poznń,

PREZEs
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

77 stycn,ia2017 r.

I\R oPo.42 10.58.2016.2017.ASI

DECYZJA
NapodstawieNapodstawieart.47tlst. liżorazar:t.ż3ust.2pktżi3wzwirykuzart.30ust. 1ustawY
- Prawo energeĘcme (tj. Dz. lJ. z ż0l2r. poz, 1059 ze zm.) oraz z art. l04 ustawY
z74 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j, Dz. U. z2016 r,,poz.23 ze zm.),

z 10kwietnia 1997 r.

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energeĘcznego
Miejska EnergeĘka Cieplna Piła
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Pile,
zwanego dalej,,Przedsiębiorstwem"

listopada ż016 r. znak FCl248912016, uzupełnionego pismami
r. znakFCl2569lż016 oraz z 10 stycznia 2017 r. znak F C/ż0 l20I7, w sprawie zattvierdzenia

w piśmiez 77

za-wartego

z |2 grudnia 2016
taryfu dla ciepła

zatwierdzam
taryfę dla ciepła ustaloną pfzez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres na

okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

UZASADNIENIE
Na wniosek Przedsiębiorstwa w dniu 21 listopada 2016 r. zostńo wszczęte postępowanie administracyjne w
sprawie zatwierdzeniataryĘ dla ciepła, ustalonej przezPrzedsiębiorstwo posiadające koncesje na wytwarzanie
ciepła oruzna przesyłanie i dystrybucję ciepła.

z

i ust. 2 ustawy - Prawo energeĘcme, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
dla
ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przędłożona taryfa podlega
taryfę
koncesje ustala
przez
Urzędu
Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których
Prezesa
zatwieidzeniu
Prawo
energetyczne.
ustawymowa w art.44-46
Zgodnie

art. 47 ust. 1

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawi e zgromadzonego materiafu dowodowego ustalono,
ze Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo
energeĘcme otaz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 77 września 2070 r. w sprawie
to (Dz. U.
szczegółowych zasad ksźahowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z Ętllłu
z2010 r. Nr 194, poz. 1291).
Ustalone w taryfie ceny

stawki opłat zostaĘ skalkulowane na
kosźów prowadzenia działa
uzasadnionych
tary$
stosowania
w okresie
w kogeneracji, ustalone w
ciepło
wfwarzającego
żród\a ciepła ,,kosąlce"
w sposób uproszczony, na podstawie § 13 ww. rozporządzenia.

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

pouczenie

1.0d niniejszej decyzji prrysfuguje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwuĘgodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30
ust.2 i 3 ustawy z 10 kwietrria1997 r. -Prawo energeĘcme orazart,479a6 pkt 1 i art. 47947 § 1Kodeksu
postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno crynić zadośćwymaganiom przepisanym dla pisma procesowego orźv
za,wierać oznaczenie zaskatżonej decyzji i wartościprzedmiotu sporu, przytoczenie zarzltów, zwięńe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, atakże zawłeruć wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całościlub w
części(art. 479a9 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleĘ przesłać na adres Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774Poznań, ul. Wielka 20.
3. Stosownie do ar1.47 ust. 3 pkt2w związkuzart.31 ust.3 i ust.4 ustawy-Prawo energetyczre, niniejsza
decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódźwa Wielkopolskiego i Dzienniku

Urzędowym Wojewódźwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 41 ust.4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niz po upływie 14 dni i nie pómiej niź do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Urzędu

U iszczono opłatę skarbową
- w wysokości l0 ń dnia 17 listopada 2016 r.

narachunek 95 1030 1508 0000 0005 /fP4055
Aldona Sikorska starszy specjalista

Otrąvmują:
1.Miejska Energetyka Cieplna PiYa sp. z o. o
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła,
2.Wojewoda Wielkopolski.
3,Wojewoda Lubuski

Id: 7

AAA7B

F

-C3E4-4E47 -A6F9-3CA7D59448óE.
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MIEJSKA ENERGETYKA CmPLNA PIŁA
społka z agraniczoą odpowiedzialnością
z siedzlbą w Pile

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANO1MI

ZAŁĄCZNIK

DO DECYZJI PREZESA URE

Nr

, lł"

*ycmia2all

r.

OP0.4210.58,2016,2017.ASi

iEnergetyki

Pręzesa Urzędu

YRtrKToR

1zia.łrr lerenorvego

iacji Energetyki
lv poznaniu

uszka

Piła,2017 r.
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CZĘŚCI
Objaśnienia pojęć i skrótów:

1.

ustawa-ustarroaz 10lnryietria1997 roku-PrarryoenergeĘczrre(tj. Dz. U.zZalL,Poz. 1059
ze zmianami),

2.

3.

rozporządzenie taryfowe _ rozporądzęnia Ministra Gospodarki

z

17 wrzęŚnia 2010

w sprawie szczegótovłych zasń ksńa*Lowańa i kalkulacji taryl oraz raĄiczeń z
zaspatrzeńaw cięło (Dz.IJ. zZOIa r. Nr 194, poz. L29l),

r.

t7Ąń:u

sieć - instalacje poŁączane i wspóĘracujące zę sobą, słrrĘce do przesyłania lub dYstrybucji
paliw lub energii, naleĄce do przedsiębiorstwa enilgętycznego

4.

odbiorca końcowy

-

do własnego uzytku

odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własnY uŻYtek;

ńę

zalicza się energii elektryczrrej zakupionej

w celu jej ałżYcia

na potrzeby wyfwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej

5.

rozporządzenie przyłączeniowe - roryorząńzęnie Ministra Gospodarki

w sprawie

z 15 sĘcznia Ż007 r.

szczegóŁov,llch warunków funkcjonowania systemów ciePłowniczYch

(Dz.IJ. z2a07 r. Nr 16, poz,92),

6.
7.

sprzedawca _ Miejska EnergeĘka Cieplna Piła sp, zo.o.)ul. Kaczorska ża,64-9ŻaPlŁa,
odbiorca

-

kaź,dy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem

ęneIgetycal),,m,

8.
9.

źródło ciepła - połączone ze sobą urządzeńalub instalacje sfużące do wltwarzania ciePła,
Iokalne źr6dłociepła - zlokalizowane w obiekcię źrodłociepŁa bezpoŚrednio z-asilalące
instalacje odbiorczę wyłącznie w

10.

sieć cieplownicza -

§m obiekcie,

poŁączone

zę sobą wądzenia lub instalĄe,

służące

do przesyłarria i dystrybucji ciepła zę źródłaciepłado węzłów cieplnych,

jednego węzła
11. przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowad zający ciepło wyłączrrie do
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupow)rm węzłem ciePlnYm
lub źrodłęmclepła,łączącyte instalacje zlnśalaĄarri odbiorczymi w obięk[ach,
12. węr,eł cieplny

_

połączone ze sobą wządzenia lub instalacj

lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego

z

e

służącedo nrianY rodzaju

ptryłącza otaz regulacji iloŚci ciePła

dostarczanego do instalacji odbiorczych,
13. grupowy węzeł cieplny
14.

-

węzeł ciep}ny obsfugujący więcej niż jeden obiękt,

odbiorcza poĘzone zę sobą urządzenia lub instalacje, sfuzące
do transportowarria ciepła lub ciepłej w-ody z węzłów cieplnych lub Źródęł ciePła

instatacja

do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

15. zewnętrzna instalacja odbiorcza

-

odcinki instalacji odbiorczych łączące gruPowY węzeł

cieplny lub nódło ciepła zlnsta7asjami odbiorczymi w obiekbch,

- budowla lub budynek vryaz zinstalacjami odbiorcąrmi,
układ pomiarowo_rozliczeniowy _ dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi
nośnikaciepła,
przepisami, zespół urządzeń, słuzących do pomiaru ilościi parametrów

16, obiekt
17

18.

ciepłą
których wskazania starrowią podstawę do obliczęnia rralężnościz Ętufu dostarczania
moc cieplna ustalona ptzęz odbiorcę lub podmiot ubiegającY się

zamówiona

o przyĘzenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna" jaka
w danlłn obiekcię !\ysĘpi w warunkach obliczęniowych, która zgodnie z określonytrri
dla
w odrębnych przepisach warunkami kchńcznymi oraz wymaganiami technologicznymi
tego obiek[u jest niezbędna do zapewnienia:

a)pokryciastratciepławcelultrĄ]rftaTianormaĘwnejtemperaturyiwymiany
powietrza w pomieszczeniacĘ

b)
c)
L9.

czerpalnyclr,
utrą.ryrrarria normatywnej tęmperatury ciepłej wody w punktach
prawidłowej pracy innych urządzeńlub instalacji,

źródłozachód

_

ptzy u|.Ktrywej
20. źródlo Kaczorska

_

pile

w Pile

źródŁo cieąła opalane węglem kamierrnyn zLokalizowane

przy ul. Kaczorskiej

żL źródło kosryce _

w

źródło ciepła opalane węglern kamiennym zlokalizowanę

i

gazem

w

ciepło

kogeneracyjne źródło ciepła opalane węglem kamierurym

zlokalizowane w Pilę przy ul. Śniadęckich

CZĘŚCI
zawęs dzińalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalnoścgospodarczą związaną

z

zaopatlzenięm

w zakresie:
na podstawie koncesji udzielonych przezPrezesa Urzędu Regulacji Energetyki
t. wtaz zę zmtanami
wytwarzania ciepła - nr WCC/I2L/282Nl3l98lRVr z 30 wrzeŚnia 1998
ż. przesyłańai dystrybucji ciepła - ruPCCllrżtlzsżNl3lg8lR\M z 30 wrzęśnia 1998 r,

1.

wraz zę zmianań,

lY,0.1.)04ł

CZĘŚCIn
P

odńał odbiorców na grupy

odbiorców:
Zgodnie z § 10 roąorządzenia tarfowego określono następujące grupy

Kaczorska i KoszYce,
GRUpA pIL-l-A _ odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła Zachód,
cieplnych odbiorców;
dostarczanę gopoprzęzmiejsĘ siec ciepłowni cząsptzeóawcy do węzłów

i KoszYce,
GRUpA pIL-l-AI - odbiorcy ciepław1lwarzanego w źtódłach ciepła Zachód,Kaezorska
węzĘ cieplne
dostarczanego poptzez miejsĘ siec ciepłowniczą sprzndawcy i indlłvidualne
sprzedawcy;

Kaczorska i Koszyce,
GRIIPA PIL_I_AG _ odbiorcy ciepła wltwarzanego w źródłachciepła Zachód,
węzły cieplne sprzedawcy
dostarczanego poprzez miejsĘ sieć ciepłowniczą sprzedawcy i grupowe
do zevłnętrznych instalacji odbiorczych należąeych do odbiorców;

GRlrPA PIL_I_AGN _ odbiorcy ciepła łvltwarzanego w źródłathciepła Zachód, Kaczorska
węzły cieplne
i Koszyce, dostarczanęgo popIZęZ miejską sieć ciepłowniczą sprzedawcy a:'Źzgrupowe
i zewnętrzne instalacj e odbiorcze sprzedarvcy;

w Pile
GRUpA pIL-Z-AI - odbiorcy ciepła w}.twarzanego w źróÓle ciepła Staszyce ĄokalizowanYm
prry a]. Rogozińskiej opalanym gazęrn ziemnym, dostarczanęEo poprzęz sieć ciepłowniczą
i indlrvidual ne

w

ęzĘ cieplne sprzedawcy;

kamiennym
GRUPA STŁ_I_A _ odbiorcy ciepła wlt-rvarzanego w zródle ciepła opalanyn węglem
przekracza 5 MW,
zlokalizowanlłn rv Starej ŁŃiance, w któr5,łn zainstalowana moc cieplna nie
bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze;

GR{JPA GuZ_I_A _ odbiorcy ciepła wytwarzanego

w

źródle ciepła opalanym gazam zlelnnym

zlokalizowanymwGozdnicyprry,ul.Kombatantów5-7,wktórlłnzainstalowanamoccieplnanie
przeWacza 5 MW, bezpośredni o zasllająca.rn zewtlętrzne instalacje ofuiorcze'
gazęm
GRUPA GIZ-ż-ZL _ odbiorcy ciepła rvytrvarzarrego w lokalnych Źrodłaclr ciepła opalanych

ziemnym zlokalizowanych w Gozdnicy przy ul. świerczewskiego 30.

l17,oązaĄ+

CZĘŚClr'r
Rodzaje oraz wysokośćcen i stawek opłat

l.

,Wysokość

cęn

i

stawek opłat w, zakresię wytwarzanią przesyłania

i

dystrybucji ciePła dla gruP

odbiorców: PIL- 1 -A, PIL- 1 -AI, PIL-1 -AG, PIL-1 -AGN, PIL-2-AI,

L.p.

Rodzaje

cen i

stawek opłat

cena za

l

zamówioną moc

ciepĘ

Grupa odbiorców
Jednostka

PIL-l-A

PIL-l-AI

PIL-l-AG

roczna

wg pkt.

wg pkt.

wg pkt.

wg pkt.

z}/NTV{lrok

3.I

3.1

3-1

3.1

wg pkt.

wg pkt.

wg pkt

wg pkt.

3.1

3,1

3.1

3.1

wg pkt,

wg pld.

wg pkt.

wg pkt.

).L

3.ż

3.2

3.ż

rŃa
miesięczna
złJNNVfm-c

ż,

3.

cena ciepła
cęna nośnika

ciepła

ń/Gl
ń/m3

[9,00

19,00

19,00

25 338,36

ż9 958,84

26 953,08

21,II,53

ż 496,57

ż 246,09

12,16

14"58

II,42

toczlla
stawka opłaty
4.

stŃej za usfugę

przesyłową

PIL-1-

rńary

złlMWrok

AGN

19,00

PIL-}-Al
46 242,84

3 853,57

53,78

18,93

29 0ż9,68

ż5 788,84

4l9,I4

2149,07

13,40

8,02

rula
miesięczna

7

ź1NNVlm-c
stawka opłaty
5.

zmiennej za

złlGJ

usfugę przesyłorvą

2. Wysokośc stawek opłat dla grupy odbiorców:

L.p,

Rodzaje stawęk

Jędnostka

opłat

miary

STŁ-1-A, G0Z-I_A, GoZr-ZL.
Grupa odbiorców

G0Z-I-A GaZ-L-ZL

STŁ-l-A

stawka oplaĘ

l

miesięcznej za
zamówioną moc

ńlNNllm-c

i

5 150,55

6 ż93,33

53,38

71,28

66,84

8 307,5

cieplną
ż.

stawka opłaĘ za
ciepło

ńlGJ

Ąx tl.zoĄ+

rozhczęniach z odbiorcami grup PIL-1-A, PIL-I-AI,

3.W

ciepĘ i ciepło wytwatzane w

PL-1-AG, PIL-I-AGN zazanówioną moc

źródŁach ciepła Zacbód, Kaczorska

i

Koszyce sPrzedawca będńe

stosował uśrednionę ceny ustalone według pontżĄ przedstawionych wzorów:

3.1. Śrędniowżoną cenę za zamówioną moc cieplną oblicza się wg następującego wzoru:

C^s

:

0,52349 x C^* + 0,4765I x C"'ot

gdzie:

C^,s

- średniowaZona cena zazamówioną moc cieplną

C^* - cęna za zamówioną

(złlMW)

moc cieplną dla dwoch źródęłZachód i Kaczorską okręŚlona

w obowiązuj ącej taryfie (zgodnie z plł. 3 .3 .) (złlMW)

C_t -

cena

za

cieplną dla źródŁa Koszyce, określona w obowiązującej

za1;1ólńoną moc

tarlfie (zgodnie z pkt. 3.3,) (zŁMW)
3.2. Śrędniowżoną cenę ciepła oblicza się wg następującego wzoru:

C.s:

0, 52349

gdzio

C"s
C"*

"

C"* * 0,4765L x

C",*

- śrędniowaźonacęna
- cena ciepła dla

ciepła(złlGl)

dwóch źródęłZachódi Kaczorską okręślona w obowiązująnejtaryfre

(zgodnie z pkt. 3.3.) (ń/ GI)

C"t - cena ciepła dla źródłaKoszyce,
z

pkl

okręślona w obowiązującej taryfie (zgodnie

3.3.) (ń/ GI)

3,3. Ceny w zakresie wytwarzańaciepław źródłashZachód, Kaczorska i KoszYce.
ŻródŁa ciepła

L.p.

Rodzaje cen

Jędnostka

Zachód

miarv

i

Koszyce

kaczorska
roczna

l

cęnazazamówioną
moc cieplną

ńlNN{lrok

60124,32

8a ż24,56

5 010,36

6 685,38

26,51

35,37

rata

miesięczna

złlMW/m-c
2

cena ciepła

ńJGI

4. Stawka opłaĘ zaprzyłączańe do sieci aepłowniczej,

Stawka opłaty netto

Średnica prryłąsza
Ir,rn]

Ińlmb]

20

I3z,l5

ż5

134,59

3L

l56,06

40

160,61

50

185,48

65

207,05

80

260,48

100

33I,64

I25

394,77

150

469,69

w częściIV taryĘ ceny i stawki opłat (netto) nre zawlęraJą podatku od towarów
i usług (VAT) 'W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie
5, Ustalone

z obowiąĄącymi przepisami pralva podatkowego.

CZĘŚCv
Zasady ustalania cen i stawek opłat

ceny
z

i

stawki opłat określone \ry częściIv niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie

art. 45 ustaviy oraz według zasad

Stawka

okręślonychw § 11-13, § 19_22 raąorządzenia taryfowego.

opłaĘ zaprzyłączenie do sieci ciepłowniczej określona w niniejszej taryfie zośałaustalorra

zgodnie z § 7 ust. 8 i

§

25 rozporządzeniataryfowego,

CZĘŚCvI
Warunki stosowania cen i stawek opłat

1,

i stawki opłat są stosowarre przy zachorł'aniu standardów
jakościowychobsługi odbiorców, którę określone zostaĘ w rozdzialę 6 rozporządzenta
Ustalone w niniejszej tar}fie ceny

przyłączeniowego.

ż, TV prąrpadkach:
- ńedotrrymańa

ptzęz sprzedawcę standardów jakościowychobsługi odbiorców

ciePła
lub niedotrąrmania przezodbiorę warunków określonych w umorvię sPrzedaŻY

lub umowię o

świadozęnięusfug przesyłania

i

dystrybucji ciepła albo

w umowie kompleksowej,

-

uszkodzenia

lub

stwierdzenia nieprawidłowych

wskazń układu pomiarowo-

rozliczeniowego,

-

adńęlania bonifikat

-

nielegalnego poboru ciepła,

pr zy

shĘających odbiorcy,

tary{owego.
stosuje się odpowiednio postanowienia określonę w rczdzialę 4 rcryorządzenia

CZĘŚC

uI

Zasńy wprowadzenia zrniany cen i stawek opłat

1.

Taryrfa

i ńe

może być wprowadzona do stosowania ńę węzęśniejnń po upłylvie 14 dni
później ńż da 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym

WojewództwaWielkopolskiego i Dzienniku UrzędowyrrrWojewództwa Lubuskiego.
w ciągu
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o roąpoczęciu stosorvarriatarYĘ,
jednego okresu rozliczeniowego od dnia wprorvadzenia taryĘ do stosorvania,
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