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dnia 14 maja2OL9 r.

PREZEs
URZĘDU REGULACJI EI\-ERGETYKI

Nr OŁ0.4210.9.2019.EN

DECYZJA

Napodstawieart.47ust. Ii2orazart.23ust.2pkt2ipkt3wzwiązkuzart3}ust.],
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. |J. z 2079 r., poz. 755 ze zm.)
oraz w związku z art. I04 ustawy z dnia 74 czerwca L960 r. - Kodeks postępowania
administraryj nego (Dz. U. z 20L8 r., poz. 209 6 z późn. zm,)

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego
Otwocki Zakład EnergeĘki Cieplnei Sp. z o.o.

z siedzibą w Otwocku, ul. Andriollego 64
zwanego dalej:,,Przedsiębiorstwem"

zawartego w piŚmie z dnia 26 lutego 20t9 r. (pismo znak: OZEC/86/2079), uzupełnionego
Pismem z dnia 23 kwietnia2Ot9 r. I pismo znakOZE/L9\/201,9), w sprawie zatwierdzenia
taryfil dla ciepła

zatwierdzam

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfil do stosowania.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 28 lutego 20L8 r., zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie oraz

ciepła,

ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo enel
energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła
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obowiązYwania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, o ile jest zgodna zzasadami i przepisami, o lrtórych mowa w art. 44 - 46 ustavql
- 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 przepisamirozporządzenia
Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf orazrozliczeńz Ęrtułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z2OL7 r.,poz.1988).

Ustalone w taryfie dla ciepła stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych
do Poniesienia w okresie stosowania tary$l uzasadnionych kosztów prowadzenia
działalności koncesj onowanej.

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

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje 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 - Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 479a7 § 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, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także
zawieraĆ wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47g4g
Kodeksu postępowania cywilnego), Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi,
ul. Traugutta 25, 90-'J,t3 Łódź.
Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 'J,00 zł, zgodnie
zart.32ust.3wzwiązkuzart.3ust.2pkt9ustawyzdniaZ8lipca2005r.okosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. I]. z 20'J,9 r. poz.785, z późn. zm.]. Strona może
ubiegaĆ się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101
i nastęPne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie
PomocY Prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego.

4, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się rawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który
127a §1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnegą.kĘi|
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
odwołania przez stronę, decyzjastaje się ostateczna i prawomocnd 1art..€żi

3,

- Kodeks postępowania administracyjnego),



5. Stosownie do art. 47 ust,3 w związku z art. 31 ust. 4 ustavql - Prawo energetyczne,
niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Łódzkiego.
Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza
taryfę do stosowania nie wczeŚniej niż po upĘwie 14 dni i nie późni ej niż do 45 dnia od
dnia jej opublikowania.
Stosowanie do art. 31 ust, 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej

UE$

Środkowo-Z
Urzędu

6.
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Uiszczono'opłatę skarbową w wysokości 10 zł
w dniu 27 lutego 2019 r,
na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055,W-

otrzrrmuia:
1. Otwocki Zal<ład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

05-400 Otwock
ul. Andriollego 64

2, a/a
3. Wojewoda Mazowiecki

decyzji zostanie również zamieszczona w Biuletynie Branżowym uRE -
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Podstawy prawne

Niniejszą taMę dla ciepła opracowano w oparciu o nizej wymienione akty prawne:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r.
poz.755 z póż.zm.),

- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efeĘwności energeĘcznej (Dz. U, z 2016 r.
poz. 831),

- roz9olządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 węeśnia 2017 r. w sprawie
szczegołow}ch zasad ksżałtowania i kalkulacji taryl oraz rozliełeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz, U. z2017 r. Nr 194, poz.1988),

- roz9orządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2Q07 r, w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciefrowniczyeh (Dz. U.
z20O7 r. Nr 16, poz.92),

UĄće w taryfie pojęcia oznaczają:

1. Ciepło - energia cieplna zawarta w gorącej wodzie.
2, WYtwórca i dystrybutor ciepła Otwocki Zaklad EnergeĘki Cieplnej

Sp.zo.o. w otwocku, Nlany dalej OZEC - zĄmujący się wytwarzaniem
ciepła we własnym źrodle oraz jego pzesyłaniem i dystrybucją.

3. Odbiorca - każdy, kto otzymuje lub pobiera ciepło od OZEC na podstawie
umowy.

4- Odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu energii na ułasny uzytek,
do własnego uzytku,

5,ł Żródło cieila - połączone ze sobą uządzenia lub instalacje słuzące do
wytwazania ciepła, należące do OZEC.

6./ SieĆ cieHownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do
przesyłania i dystrybucji ciepła ze żródeł ciepła do węzłów cieplnych.

7. PłzYłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do
jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za
grupowym węzłem cieplnym lub Źródłem ciepła, łączący te instalacje z

8. instalacjami odbiorczymi w obiektach,
9V Węzeł cieplny - poĘczone ze sobą urządzenia lub insta|acje słuĘce do

zmianY rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczan ego z przyłącza
oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

10.lndyvtlidualny węzeł cieptny - węzeł cieplny, z którym jest połączona

rociniego Oddziału Terenowego
u Regulacji Energetyki

z sledzibą w Łodzi

Renata Mroczek

URąD REGULACJl ENERGETYKl
śRonxor,igzlcnODi,]l 0DDZlAt TERENOuf{

ul, Traugutta 25
90_113 Łódź
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odbiorcza obsługująca tylko jeden obiekt.

tr.ltłig!,,j7am zgodność z oryginałem
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11.|nstalacja odbio rcza - połączone ze sobą urządzenia lub instala.j§Jffił§3t
do transPońowania ciepła lub ciepłej wody zwęzłów cieplnych lub z rozdzielni
ciePlnYch do odbiornikow ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

12.obiekt - budowla lub budynekwrazz instalacjami odbiorczymi.
13. Układ Pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie

z odrębnYmi przepisami, zespół uządzeń, słuzących do pomiaru ilości
iParametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do
obliczenia nalezności z $tułu dostarczania ciepła.

1{.Zamowiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający
się o przyĘczenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka
w danYm obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie
z okreŚlonYmi W odrębnych pzepisach warunkami technicznymi oraz
wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do
zapewnienia:
a) Pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normaĘwnej temperatury iwymiany

powietrza w pomieszczeniach,
b) utzymania normatywnej temperatury ciepĘ wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych uządzen lub instalacji.

1 5. Warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietza atmosferycznego określoną dla strefy

klimatycznej, w której są zlokalizowane obieĘ, do których jest
dostarczane ciepło,

b) norma§nłną temperaturę ciepłej wody,
't6. uzasadnione koszty koszty niezbędne do wykonania zobowiązań

Pov'rstałYch w zvviązku z prowadzoną pżez przedsiębiorstwo energetyczne
działalnością w zakresie wytwarzania, pzetwarzania, magazynowania,
PzesYłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią oraz przyjmowane pzez
Przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych
w tarYfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem nalezytej
staranności zmiezalącej do ochrony interesów odbiorów; kosźy
uzasadnione nie są kosdami uzyskania przychadów w rozumieniu pzepisów
podatkowych.

17.TarYfa - zblór cen i stawek opłat orazwarunków ich stosowania, opracowany
przez ozEc i wprowadzony jako obowiązując11 dla określonych w nim
odbiorców w trybie określonym ustawą.

18-Nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy,
z całkowi$m albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-
rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na
zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-
rozliczeniowy.

y',e go O dd z i ał u Te re n owego
egulac'1l tnergetyki
zibąw Łodzi
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żę

Mroczek

1 ł, 85, 2019

Prltwierdzam zgodność z orygirtałem
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czĘŚc 2

za kres dz iałal n oś c i g os poda rczej nuięanej z zao patrzen iem
w ciepło

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, która obejmuje;

1) wytwarzanie na podstawie koncesji WCC/591/U!OT-7198łTK z dnia 10 listopada
1998 r. zezmianamiw następujących źrodłach:

a) kotłowni centralnej przy ul. Andriolliego 64,

b) kotłowni Iokalnej przy ul, Zacisznej .tOA.

2) przesyłanie i dystrybucję ciepła na podstawie koncesji PCC/624l510lUtoT-
7I98|TK z dnia 10 listopada 1998 r. ze zmianami za pośrednictwem sieci
ciePłowniczej wysokoparametrowej 13O0C/700C i sieci ciepłowniczej
niskoParametrowej 950C/700C dla potzeb centralnego ogrzewania iwentylacji,

3) eksploatację węzłów cieplnych i rozdzielni cieplnych.

czĘŚc 3

charakterystyka potrzeb cieplnych i podział odbiorców na grupy
PotzebY ciePlne odbiorców ciepła obejmują zużycie ciepła na ogrzewanie

i wentYlację. Nośnikiem ciepa jest woda gorąca. Temperatura wody gorącej jest
zaleŻna od warunków atmosferycznych i dla warunków obliczeniowych wynosi:

a) 1300C w rurociągu zasilającym i 7O0C w rurociągu powrotnym dla sieci
ciepłown iczej wysokoparametrowej,

b) 950C W rurociągu zasilającym i 7O0C w rurociągu powrotnym dla sieci
niskoparametrowej.

Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe.

G{ odbiorcY, do których ciepło wytworzone w kotłowni centralnej, dostarczane jest
siecią wYsokoparametrową do indywidualnych węzłow cieplnych; sieć
ciePłownicza iwęĄ cieplne są własnością OZEC i są eksploatowane przez
ozEc,

C2 odbiorcY, do których ciepło Ęńworzone w kotłowni centralnej, dostarczane jest
siecią ciepłcwniczą rrvysokoparametrową do indywidualnych węzłów
ciePlnYch; sieć ciepłowniczajest rłłłasnością OZEC i jest eksploatowana pżez
OZEC; węzły cieplne są własnością odbiorcy i są eksploatowane przez
odbiorcę,

G3 odbiorcY, do których ciepło ryytworzone w kotłowni centralnej, dostarczane jest
cgPłowniczą niskoparametrową do indywidualnych węzłów cieplnych;

:1 tPJ'óóiVk]

Oddziału Terenowego
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sieć ciepłownicza jest własnością ozEC ijest eksploatowan" po.P:ó?Ńi"
węzły cieplne są własnością odbiorcy i są eksploatowane przezodbiorę,
odbiorcY, do których ciepło wytworzone w kotłowni centralnej, dostarczane jest
siecĘ ciepłown iczą n iskoparametrową do indywidualnych węzłów cieplnych ;

sieć ciepłownicza i węzły cieplne są własnością ozEc i są eksploatowane
przezOZEC,
odbiorcY zasilani bezpośrednio ze żródła ciepła - kotłowni lokalnej opalanej
gazem ziemnym, zlokalizowanej w obiekcie w otwocku przy uliry zacisznej
10ń (L13),

czĘŚc 4

Rodzaje orazwysokość cen istawek opłat

Rodzaje cen i stawek opłat dta poszczególnych grup taryfowych.

Potwierdzanl zgodność z oryginalem

1.

,i

F3niego Oddziału Terenowego
Regulacji Energetyki

siedzibą w Łodzi

Grupa taryfowa Jednostka miary cena/stawka
netto

cl,c2,c3, c4

CENY ZA ZAMÓWPNĄ MOC CIEPLNĄ
_ |ffi
l złtMWmc l

151.605,91
12,633,83

cl,C2, c3, c4

GENA clEPŁA

złlGJ 56,54

cl,c2,c3, c4

GENA NośNlKA clEPŁA

złIm3 -f 14,30

sTAwKA opŁATy M lEs !ĘczN el za zaaówlo NĄ Moc clEpLNĄ
---r----

GG l zUMWmc 7.707,33

STAWKA OPŁAW ZA CIEPŁO

sTAWKlo PŁAT STAŁYCH ZA USŁU lclPRZESYŁoWE

c1 złlMW/rok
złlMWlmą,

27.126,59
2.260,55

c2 złlMWlrok
złlMWlm-c

19,623,20
1.635,27

c3 złlMWlrok
złlMWIm-c

18.892,66
1.574,39

c4 złlMWlrok
złIM\Nlm-c

25.g22,94
2.160,25

ta Mroczek

1,,, 05. 2s19 h
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STAWK! OPŁAT ZMIENNYCH ZA USŁUGI PMESYŁOWE
c1 zaGJ 11,37
c2 złlGJ 10,00
c3 zlGJ 9,06
c4 złIGJ 9,2o

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawieĘą podatku od towarów i

usług (VAT). Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,

2. §tawki opłat za przyłączenie do sieci ciefrowniczej.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie planuje w piennrszym roku stosowania
tarYfy przyłączenia nowych odbiorców. Uwzględniając postanowienia § 7 us1 6
rozPaządzenia o taryfach w niniejszej taryfie nie ustalono stawek opłat za
przyłączenie d o zewn ętzn ych i nstala cj i od b iorczych,

W PrzYPadku otzymania wniosku odbiorcy o przyłączenie do sieci
ciePłowniczej, przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy
i wystąpi o jej zatwierdzenie do Prezesa URE.

czĘŚc 5

Zasady ustalania cen a stawek opłat

WYsokoŚĆ cen i stawek opłat przedstawionych w części 4 dla wfiarzania,
PrzesYłania i dystrybucji ciepła, została określona zgodnie z zasadami zawańymi
w rozdziale 3 rozpoządzenia o taryfach.

czĘŚc 6

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Parametry jakoŚciowe nośnika ciefra i standardy jakościowe obsługi
odbiorców.

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla parametrów jakościowych
noŚnika ciepła i standardów jakościowych obsfugi odbiorńw, które zostaly określone
w rozdziale 6 rozpouądzenla o systemach ciepłowniczych,

2- SPosób obliczania należności w przypadku niedotrzymania pnzez strony
warunków umou4[, w tym bonifikaĘ,, 

r#_:Y, :_"^,S:P_, 
tego tytułu,

,lUll,d I lcZc§d

użedV\Ąpf,*MBd@liki
1 i, 05. 2019Dyrektor

hodniego Oddziału Terenowego

u,rlLW,
6
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z siedzibą w Łodzi P,/'wo-Za

Renata Mroczek
h'r|słfu Il;, wiaelomą
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a) niedotrzymania przezstrony warunków umowy sprzedaży ciepła,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo -

rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
d) nielegalnego pobierania ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rgzdziale 4 rozpouądzenia
o tarYfach, przy czym do ustalenia opłat za nielega|ny pobór ciepła stosuje się
odPowiednie ceny i stawki opłat zawańe w niniejszej taryfie - w odniesieniu do nich
podatek VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Sposób postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji.

Dla wszystklch grup odbiorców stosuje się sposób postępowania zgodny z §26
rozPorządzenia o systemach ciepłowniczych. Reklamacje odbiorca powinien składać
w siedzibie OZEC,

4. Zasady usta|ania cen i stawek opłat.

Ceny istawki opłat zamieszczone w części 4.1.tarŃ dla ciepła, zosta§ ustalone
na Podstawie kosztów uzasadnionych zgodnie z zasadami określonymi w ań, 45
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozpoządzenia o taryfach.

5. §posób wprowadzania zmian cen istawek opłat.

TaMę wProwadza się do stosowania nie wcześniej niz po upływie 14 dni i nie
później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

&oz€c
Otlvocki Zaxład Łnergeti,ki Uieplnej Sp. z o.o.

i}j-4{]0 Onł,ock ul, Andriollego 64
te|.2ż i19,25,5'7

lJlP 532-17_79-107 REGON 017319004

Dvrektor
-Zachodniego Oddziału Terenowego

u Regulacji Energetyki ,,irirdiaffl zgodność z ory§inalern
ż siedzibą w Łodzi

1 i, 05, 2019

;;j;i.;;jalirrnerffioi

lĄat 1x0.,,,illij1l
Renata Mroczek

EdłĘl Nl


