
Katowice, dnia^ywrzesnia 2021 r.
PREZES

URZ^DU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OKA.4210.57.2021.AZa

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w zwiazku z art. 30 ust. 1 ustawy

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z pozn. zm.) oraz

w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post^powania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

przedsi^biorstwa energetycznego:

Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju

(zwanego w dalszej cz^sci decyzji ,,Przedsi§biorstwem"),

zawartego w pismie z dnia 14 lipca 2021 r.,

zatwierdzam

ustalona przez Przedsi^biorstwo taryfy dla ciepla, stanowiacq zalacznik do niniejszej decyzji, na

okres 12 miesi^cy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2021 r., na wniosek Przedsi^biorstwa, posiadajacego koncesje na wytwarzanie

ciepta oraz przesylanie i dystrybucj^ ciepla, zostalo wszcz^te post^powanie administracyjne

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepla, ustalonej przez to Przedsi^biorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiejjiorstwo energetyczne

posiadajace koncesje ustala taryfe^ dla ciepla oraz proponuje okres jej obowiazywania.

Przedlozona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urz^du Regulacji Energetyki, o ile jest

zgodna z zasadami i przepisami, o ktorych mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego post^powania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materialu

dowodowego stwierdzilem, ze Przedsi^biorstwo ustalilo taryfy zgodnie z zasadami okreslonymi

w art. 44 i art. 45 ustawy - Prawo energetyczne i przepisami rozporzadzenia Ministra Klimatu

z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz

rozliczen z tytulu zaopatrzenia w cieplo (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z pozn. zm.)- c> •>.
<* -~, /!"'^ftc''FU'/U':r \y i stawki oplat skalkulowane zostaly na podstawie kosztow uzasadnionych prowadzenia

dzialalnosci gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. .»

Majac powyzsze na uwadze orzekam, jak w sentencji.



POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Sqdu Okr^gowego w Warszawie - Sqdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentow, za moim posrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
dor^czenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1
Kodeksu postQpowania cywilnego).

2. Odwotanie od decyzji powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutow, zwi^zle
ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierac wniosek o uchylenie albo o zmianQ decyzji -
w calosci lub cz^sci (art. 47949 Kodeksu postej>owania cywilnego).
Odwotanie nalezy przeslac na adres Poludniowego Oddziatu Terenowego Urz^du Regulacji
Energetyki - ul. Sokolska 65,40-087 Katowice.

3. Odwotanie od decyzji Prezesa URE podlega oplacie statej w kwocie 1 000 zl, zgodnie z art. 32 ust 3
w zwiazku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z pozn. zm.). Strona moze ubiegac si^ o zwolnienie od kosztow
sqdowych, stosownie do przepisow art. 101 i nast^pnych ustawy o kosztach sadowych w sprawach
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisow art 117 Kodeksu
post^powania cywilnego.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec siQ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjQ (art. 127a § 1 Kodeksu
post^powania administracyjnego). Z dniem dor^czenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie^ prawa do wniesienia odwotania przez strong, decyzja staje si$
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu post^powania administracyjnego).

5. Stosownie do art. 47 ust 3 w zwiqzku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa wraz
z niniejszq decyzjq zostanq skierowane do ogloszenia w ,,Biuletynie Branzowym Urz^du Regulacji
Energetyki - Ciepio".

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsi^biorstwo energetyczne wprowadza
taryfe^ do stosowania nie wczesniej niz po uptywie 14 dni i nie pozniej niz do 45 dnia od dnia jej
opublikowania.

Z upowaznienia Prezesa
Urz^du Regulacji Energetyki
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Otrzymuje:
Pani Marta Mochniej
pemomocnik
Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
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Taryfa dla ciepta

INFORMACJE OGOLNE

Niniejsza taryfa, opracowana przez Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o. o. w Busku -Zdroju, jest zbiorem cen i stawek oplat oraz warunkow ich stosowania
uwzgledniajacym postanowienia:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716
z pozn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa",

- rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegotowych
zasad ksztatowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytuhi zaopatrzenia w cieplo
(Dz. U. z2020 r. poz.718 zpozh. zm.)3 zwanego dalej ,,rozporzqdzeniem taryfowym",

- rozporzadzenia Ministra Gospodarla z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 16, poz. 92), zwanego dalej ,,rozporz^dzeniem systemowym".

Uzyte w taryfie okreslenia oznaczaj$:

1. Przedsiejbiorstwo energetyczne - Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju, zwana dalej ,,Sp61ka" - podmiot
prowadzacy dzialalnosd gospodarczq. w zakresie wytwarzania oraz przesylania
i dystrybucji ciepta,

2. Zrodlo ciepla - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje shizace do wytwarzania
ciepla;

3. Siec cieplownicza — polqczone ze sob^ urzadzenia lub instalacje, sluzace do
przesyiania i dystrybucji ciepla ze zrodel ciepla do wezlow cieplnych;

4. Przyl^cze - odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajqcy cieplo wyl^cznie do jednego
wezla cieplnego albo odcinek zevm?trznych instalacji odbiorczych za grupowym
wezlem cieplnym lub zr6dlem ciepla laczacy te instalacje z instalacjami odbiorczymi
w obiektach;

5. W?zel cieplny - polaczone ze sob^ urzadzenia lub instalacje shizace do zmiany
rodzaju lub parametrow nosnika ciepla dostarczanego z przyl^cza oraz regulacji ilosci
ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych;

6. Grupowy w^zel cieplny — w^zel cieplny obshigujqcy wi?cej niz jeden obiekt;

7. Instalaeja odbiorcza — pol^czone ze sob^ urzadzenia lub instalacje, shizace do
transportowania ciepla lub cieplej wody z wezlow cieplnych lub zrodel ciepla do
odbiornikow ciepla lub punktow poboru cieplej wody w obiekcie;

8. Zewnetrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych laczace grupowy
w^zel cieplny lub zrodlo ciepla z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym
w obiektach, w ktorych zainstalowany jest grupowy wezel cieplny lub zrodlo ciepla;

9. Obiekt — budowle^ lub budynek wra2: z instalacjami odbiorczymi;

10. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy - zesp61 urz^dzen shizacych do pomiaru ilosci
i parametrow nosnika ciepla, ktorych wskazania stanowia podstaw? do obliczenia
naleznosci z tytuhi dostarczania ciepla, dopuszczony do stosowania zgodnie
z przepisami o miarach;

r.i-iiU n^^ Micjskic Pracdsifbloritwo Oospodjrla Komunalnej Sp. z d o .
RnErgBl528:;'100Busji0.Zdroi. uL Laecwnicla 25. NIP: 655-193-50-66. REGONr 260Z48572 BDO: OOOOI7«M
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Taryfa dla ciepta

11. Zamowiona moc cieplna - ustalona przez odbiorce lub podmiot ubiegajacy sie
o przylaczenie do sieci cieptowniczej najwieksza moc cieplna, jaka w danym obiekcie
wystapi w warunkach obliczeniowych, ktora zgodnie z okreslonymi w odrebnych
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbedna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepla w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury cieplej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidlowej pracy innych urzadzeri lub instalacji;

12. Odbiorca - kazdy, kto otrzymuje lub pobiera cieplo na podstawie umowy
z przedsiebiorstwem energetycznym;

13. Nielegalne pobieranie ciepla - pobieranie ciepia bez zawarcia umowy, z calkowitym
albo czesciowym pominieciem ukiadu pomiarowo- rozliczeniowego lub poprzez
ingerencje w ten uklad majacq. wplyw na zafalszowanie pomiarow dokonywanych
przez uklad pomiarowo —Tozliczeniowy.

CZESCII

ZAKRES DZIAtALNOSCI GOSPODARCZEJ ZWIAZANE J
Z ZAOPATRZENIEM W CIEPLO

Spolka prowadzi dzialalnosc gospodarczq zwiazan^ z zaopatrzeniem w cieplo (wylacznie
w nosniku wodnym), na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki, w zakresie wytwarzania ciepla oraz przesytania i dystrybucji ciepla.

m
PODZIAL ODBIORC6W NA GRUPY TARYFOWE

Podzialu odbiorcow na grupy taryfowe dokonano wedhig nastepuj^cych kryteriow:
- zrodla ciepla,
- sieci cieplowniczej,
- miejsca dostarczania ciepla.

Symbol
grupy

taryfowej

la

Ib

Opis (charakterystyka) grup taryfowych

Odbiorcy pobieraj^cy cieplo, wytwprzone we wiasnym zrodle ciepla
zlokalizowanym w Busku-Zdroju vha 'Osiedlu Sikorskiego 42, poprzez
eksploatowane: siec cieplowniczq, grupowe wezly cieplne i zewnetrzne
instalacie odbiorcze.

Odbiorcy pobierajacy cieplo, wytworzone we wiasnym zrodle ciepla
zlokalizowanym w Busku-Zdroju na Osiedlu Sikorskiego 42, poprzez
eksploatowane: siec cieplowniczq. i grupowe wezly cieplne.

i

e Pizeds'Qbiorstwo Gospodarici Komutialnej Sp. 2 o.o.,
28-100 Busfco-Zdroj, ul.'lagievraicka 25. NIP: 655-193-50-66. RECON: 260248572 BQO:

wpisana do RejestfU Przeda'sbiorcow prowadzoncgci przez S?d Rejonowy w KieEc&ch
X Wydziil Gospodaitzy KRS pod nimemn KRS 0000312603.

Kapitll laklailoivyr 40 976 500,00 ztotych

X?



Taryfa dla ciepia

lc
Odbiorcy pobierajacy cieplo, wytworzone we wlasnym zrodle ciepia
zlokalizowanym w Busku-Zdroju na Osiedlu Sikorskiego 42, poprzez
eksploatowane: siec cieplowniczq. i w?zly cieplne.

Odbiorcy pobierajacy cieplo, wytworzone we wlasnym zrodle ciepia
zlokalizowanym w Busku-Zdroju na Osiedlu Pilsudskiego, poprzez
eksploatowane: sie<5 cieplownicza^ i grupowe w^zly cieplne.
Odbiorcy pobierajacy cieplo, wytworzone we wlasnych zrodiach ciepia
zlokalizowanych w Busku-Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej (poprzez
zewn?trzne instalacje odbiorcze), na Osiedlu Aridersa i przy Placu
Zwycigstwa.
Odbiorcy pobierajacy cieplo, wytworzone we wlasnym zrodle ciepia
zlokalizowanym w Busku-Zdroju przy ul. Rozanej 2A, poprzez
zewngtrzne instalacje odbiorcze.

cz^sc rv
RODZAJE ORAZ WYSOKOSC CEN I STAWEK OPLAT

Ustalone w taryfie ceny i stawki oplat me zawieraj^ pbdatku od towarow i ushig (VAT).
Podatek VAT nalicza sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1. Ceny i stawki oplat dla poszczegolnych grup taryfowych przedstawiaj^ ponizsze
tabele:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Wyszczegolnienie

Cena za zam6wion^
moc ciepln^

Rata miesi^czna

Cena ciepia

Cena nosnika ciepta

Stawka oplaty stalej
za ushigi przesytowe

Rata miesigczna

Stawka oplaty
zmiennej za ushigi
przesytowe

Jednostka
miary

zl/MW/rok

zl/MW/m-c

zt/GJ

zl/m3

zl/MW/rok

zl/MW/m-c

zt/GJ

Grupy taryfowe

la lb lc

151480,56

12 623,38

40,42

8,01

30 138,60

2511,55

10,38

27246,24

2 270,52

9,33

29 010,24

2417,52
*~r« r .

9,94

2

173 880,84

14 490,07

37,91

6,26

17112,96

I 426,08

4,51

Z upowaznicnia Prczosa
'/trcdu Reeuiacji P.fltsiielylil

.'ohidniowegu Oddziah.»Tercnowego
UrzQdu Rcguiacji t'/ Ky-

Miejskie Pneds^biorstwo Gospodzlld Komunalnej Sp, z O.O.,
28-100 Busko-Zdroj, III. Lagicwnlcka 25, NIP: 6Si-\93-i»-66, REGON: 260248572 EDO: 000027693

wpi&ano do Rq'estiu Praedsi^biorcdw prowadzonego przsz Sqd Rejonowy w Kielcach
X Wydzial Oospodanay KRS pod cumerem KSS 0000312603,

Kapital zakhdowy. 40 976 500,00 ztotych



Taryfa dla eiepla

L.p.

1

2.

Wyszczegolnienie

Stawka optaty miesi$cznej za zamdwionq
moc ciepln^

Stawka oplaty za cieplo

Jednostka
miary

zt/MW/m-c

zVGJ

Grupa taryfowa
3

15 176,61

64,00* 63,35**

4

14 716,03

53,38

'stawka optaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, ktorym dostarczane jest cieplo wytworzone w zrodle zlokalizowanym pczy ul.
Rehabilitacyjnej
**stawka oplaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, Idorym dostarczane jest cieplo wytworzone w zrodlach zlokalizowanych na
Osiedlu Andersa \y Placu Zwyciestwa

2. Stawki oplat za przyl^czenie do sieci

Srednica przylqcza

DN20
DN25

DN32

DN40
DN50
DN65
DN80

Jednostka miary

zt./m.b.

Stawka oplaty

w ztotych netto*

235,12
223,91

221,06

206,40
233,15
235,12
261,18

Do stawek oplat za przylaczenie do sieci cieplowniczej zastosowanie znajduje ustawa
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685
z pozn. zm.).

CZESC V

ZASADY USTALANIA CENI STAWEK OPLAT

Ceny i stawki oplat okreslone w czeSci IV niniejszej taryfy zostaty ustalone zgodnie
z zasadami okreslonymi w art. 7, 44 i 45 ustawy oraz w rozporzqdzeniu taryfowym.

CZESC VI

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPLAT

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki oplat s^ stosowane przy zachowaniu standardow
jakosciowych obshigi odbiorcow i parametrow jakosciowych nosnika ciepla okreslonych
w rozdziale 6 rozporz^dzenia systemowego.

Ponadto w przypadkach:

niedotrzymania przez strony warunkow umowy,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidlowych wskazan ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat przyshigujacych odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciepla, <k
stosuje si? postanowienia okreslone w rozdziale 4 rozporzadzenia taryfowegW.

icnia Prezesa

'*^K^J!SSKzsicdzibJiW-*

Vfiq'slde Ptzedsicbiontwo Gospodaiti Knmunalnq Sp. z 0.0.,
28-100 Busko-Zdroj, uL.Usewnlcla 25. NIP: 655-195-50^6, REOON: 260248572 BOO: 000027693

ivpisanodoReJBtiuPiiedlirtiOTOwprowadiDntgopiKzS^Rejonowy wKJtlcach
XWjrdzidGospodarciyKRS pod rauneremKRS 00003 12603,

KapilslzaklnJowy: 40 976 500.00 ziotych



Taryfa dla ciepla

Optaty za nielegalne pobieranie ciepla oblicza si? na podstawie cen i stawek oplat, przy
zastosowaniu stosownych przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
'towarow i ushig (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pozn. zm.).

CZ$SC VII

ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OPLAT

Spoika powinna powiadomic odbiorcow. w sposob przejrzysty i zrozumialy, o zmianie cen
i stawek oplat za dostarczane cieplo, w ciagu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej
zmiany.

MfEJSKIE PRZEDSlfcBIORSTWB
GOSPODARKl KQMUWALHEJ

3p. z o.o. w Busku-Zdroju
28-IOOBusko-Zdroj, ul.tagtewnicka25
tei. 41-378-24-77 fax 41-378-49-44
NIP 655-193-50-66 Regon 260248572

.
Sysztof Kryczka

u

'R
Tertaowcgo

« ,;

Miejslde Przed^biorstwo GospodaiVi Komunalnej Sp. z o.o.,
28-100 Busko-Zinij. ul Lagiwnicka 15. NIP: 655-193-50-66. REGON: 260248572 EDO: 000027693

wpiiano do Rejestni Pizedsi^biorcAw prawadzonego przcz S^d Rejortowy w Ktdcacti
X Wydzu-il Gaspodateiy KRS pod auncrera KRS 00003IZ6D3,

Spiral 73Hjdowy: 40 97S 500,00 doSydl
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