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DECYZJA NR DRE.WRC.4210.15.5.2019.341.XIII.ARY
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 29 lipca 2019 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,
złożonego 20 maja 2019 r., ostatecznie skorygowanego w dniu 26 lipca 2019 r.,
taryfy dla ciepła,

w sprawie zatwierdzenia

postanawiam
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
na okres do 31 października 2020 r.
Uzasadnienie
W dniu 20 maja 2019 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie
ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesje, ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej 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 Prawa energetycznego.
W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego
ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo
energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1988) zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym".
Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono zgodnie z wnioskiem
Przedsiębiorstwa.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.
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POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje 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. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania
cywilnego).
2. 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 zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji
Energetyki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa.
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 785). 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 prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy –
Kodeks postępowania administracyjnego).
5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.
7. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2) ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji zostanie
również zamieszczona w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej
i Ciepła
Adam Dobrowolski
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 7 maja 2019 r.
na rachunek: 95103015080000000550024055.
Główny specjalista: Agnieszka Ryfka
Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp.z o.o.
Al. 600 - lecia 90, 96-500 Sochaczew
2. Wojewoda Mazowiecki
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o.
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA U RE
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tel./fax: (0-46) 362-92-00. 862-92-98
Sad Rej. dla m. sl. W-wy XIV Wydz. Gosp. KRS
Nr KRS 0000085942, NIP 837-000-03-96
REGON 750151340. PKD 3530Z
Kap. Zakł. 19.882.603 PLN
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Część I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie
Użyte w taryfie określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 755 i 730);
2) rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 roku
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło, (Dz. U. z 2017 r., poz.1988);
3) rozporządzenie systemowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007
roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
4) taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim
odbiorców w trybie określonym ustawą;
5) przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła,
przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub
zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego;
6) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
7) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i
dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
8) przyłącze - 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 instalacjami odbiorczymi w obiektach;
9) węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub
parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła
dostarczanego do instalacji odbiorczych;
10) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do
transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
11) obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
12) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi
przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła,
których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
13) grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w
ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania;
14) moc cieplna - ilość ciepła-* wytworzonego ^lub dostarczanego do podgrzania określonego
nośnika ciepł^jj'M^^ici^epłk' S&eoranego z tego nośnika w jednostce czasu;
15) zamówiona moc cieplM^^^p^^ęi^z odbiorcę lub podmiot ubiegający się o
przyłączenie do si^.J^p^^ifgęjpjiaywiększą moc cieplnąy jaka w danym obiekcie
wystąpi warunkaęh-^blicżeniowych, która zgodnie z określonymi w odrebnydH^£^s^<«lx
warunkami tećfmicz^ymi oraz wymaganiami technologicźriyrf^cłla tego obiektu-,jjest£
AMm Dobrowolski

Tomasz Wrzejszczak
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niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w obiekcie w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach ,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
16) tabela regulacyjna - przedstawioną w postaci tabeli lub na wykresie zależność temperatury
nośnika ciepła od warunków atmosferycznych;
17) warunki obliczeniowe :
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy
klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody;
18) sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów;
19)PEC - przedsiębiorstwo ciepłownicze PEC Sochaczew Spółka z o. o. (określone w taryfie
również skrótem PEC), prowadzące działalność na terenie Miasta Sochaczew,
dostarczające odbiorcom ciepło na podstawie zawartej z odbiorcą umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usług przesyłowych;
20) odbiorca - każdy, kto kupuje ciepło na podstawie umowy od PEC;
21) odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek;
22) producent - przedsiębiorstwo ciepłownicze Geotermia Mazowiecka S.A. z siedzibą w
Mszczonowie;
23) nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo
częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub przez ingerencję w ten
układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiaroworozliczeniowy;
Część II
Zakres prowadzonej przez PEC działalności dotyczącej zaopatrzenia w ciepło

Działalność gospodarcza dotycząca zaopatrzenia w ciepło prowadzona jest na podstawie
koncesji:
•
na wytwarzanie ciepła o nr WCC/2851/341/W/OŁO/2018/BG udzielona na okres od 16
listopada 2018 r. do 31 grudnia 2029 r.
•
na przesyłanie i dystrybucję ciepła o nr PCC/1255/341/W/OŁO/2018/BG udzielona na
okres od 16 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2029 r.
•
na obrót ciepłem o nr OCC/376/341/W/OŁO/2018/BG udzielona na okres od 21 kwietnia
2019 r. do 31 grudnia 2029 r.
Ciepło wytwarzane jest w 5 źródłach ciepła o następujących lokalizacjach i oznaczeniach:
1. Sochaczew Al. 600-lecia 25
Nr I
2. Sochaczew ul. Żeromskiego 23
Nr II
3. Sochaczew ul. Reymqrj|a ^6%,
Nr III
4. SochaczetyiultiKgóe
ENERGETYKI
Nr IV
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Przesyłanie i dystrybucja ciepła realizowane są za pośrednictwem 6 sieci ciepłowniczych
oznaczonych:
Nr 01 - sieć ciepłownicza zasilana ze źródła przy Al. 600-lecia 90 będącego własnością
producenta, w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych
odpowiednio dla wyjścia i powrotu, 115°C/70°C,
Nr 02 - sieć ciepłownicza zasilana ze źródła ciepła (przy Al. 600-lecia 25), w której nośnikiem
ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla wyjścia i powrotu,
115°C/70°C,
Nr 03 - sieć ciepłownicza zasilana ze źródła ciepła (przy ul. Żeromskiego 23), w której
nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla wyjścia i
powrotu, 90°C/70°C,
Nr 04 - sieć ciepłownicza zasilana ze źródła ciepła (przy ul. Reymonta 36), w której nośnikiem
ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla wyjścia i powrotu,
115°C/70°C,
Nr 05 - sieć ciepłownicza zasilana ze źródła ciepła (przy ul. 1-go Maja 3), w której nośnikiem
ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla wyjścia i powrotu,
90°C/70°C,
Nr 06 - sieć ciepłownicza zasilana ze źródła ciepła (przy ul. Żwirki i Wigury 24), w której
nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla wyjścia i
powrotu, 115°C/70°C,

Część III
Opis grup taryfowych
Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano według kryterium określonego w § 10 ust. 1
pkt 4
rozporządzenia
taryfowego. Przyjęte w taryfie oznaczenia grup taryfowych
przedstawiono poniżej:
Opis grupy taryfowej
Odbiorcy eksploatujący własne węzły cieplne, dla których miejscem
dostarczania ciepła jest przyłącze do sieci ciepłowniczej oznaczonej numerem
odpowiednio 03 i 05.
Odbiorcy, dla których miejscem dostarczania ciepła jest indywidualny węzeł
cieplny należący do PEC, przyłączony do sieci ciepłowniczej oznaczonej
numerem odpowiednio 02; 04; 05; 06.
Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej zakupionego od producenta
eksploatujący własne węzły cieplne, dla których miejscem dostarczania ciepła
jest przyłącze do sieci ciepłowniczej oznaczonej numerem 01.
Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej zakupionego od producenta
dla których miejscem dostarczania. Ciepła jest indywidualny węzeł cieplny
należący do P
^iićl^^ł&^Wiczej oznaczonej numerem
01

-

DYREKTOR
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ELEKTRYCZNEJ ICIEPŁ^
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Oznaczenie
grupy taryfowej
B031 ; B051

B022; B042;
B052; B062.
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Część IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
4.1. Ceny i stawki opłat dla poszczególnych Grup taryfowych odbiorców przedstawiono w
załączonej tabeli.
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.2. W związku z tym, że w "Planie rozwoju PEC w zakresie zaspokojenia obecnego
i
przyszłego zaopatrzenia w ciepło" nie zostały uwzględnione plany przyłączeniowe
nowych odbiorców, stawki opłat za przyłączenie Odbiorców do sieci nie zostały
określone. Jeżeli wystąpi taka potrzeba PEC dokona niezbędnej zmiany taryfy
i
wystąpi ojej zatwierdzenie.
Część V
Zasady ustalania cen i stawek opłat
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.
Część VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców.
Grupa Zakres usług dotyczących zaopatrzenia w ciepło świadczonych Odbiorcom
B xxy Wytwarzanie ciepła zawartego w wodzie gorącej o parametrach 115/70° C dla kotłowni nr: I,
III, V, oraz o parametrach 90/70° C dla kotłowni nr: II, IV w okresie sezonu grzewczego (tj. od
początku października do końca kwietnia roku następnego) zgodnych z określonymi w tabeli
regulacyjnej dla danej temperatury powietrza atmosferycznego, a także wytwarzanie ciepła
zawartego w wodzie gorącej o parametrach 70/35° C dla kotłowni nr: I, III, IV, V poza sezonem
grzewczym (tj. od początku maja do końca września danego roku), przesyłanie i dystrybucja
ciepła siecią ciepłowniczą do określonego w umowie miejsca dostawy ciepła przy zachowaniu
sposobu regulacji określonego w umowie, eksploatacja, konserwacja i utrzymanie sprawności
technicznej sieci ciepłowniczych o nr 02-06, węzłów cieplnych, układów pomiarowo rozliczeniowych oraz armatury odcinającej.
Oznaczenie:
xx - numer sieci ciepłowniczej od 02-06
y - 1 - odbiorcy pobierający ciepło z sieci ciepłowniczej;
2 - odbiorcy pobierający ciepło z indywidualnych węzłów cieplnych;
DOly Obrót ciepłem zakupionym od Producenta, przesyłanie i dystrybucja ciepła zawartego w
wodzie gorącej o parametrach: 115/70° C w okresie sezonu grzewczego (tj. od początku
października do końca kwietnia roku następnego) zgodnych z określonymi w tabeli
regulacyjnej dla danej temperatury powietrza atmosferycznego, i 70/35° C poza sezonem
grzewczym (tj. od początku maja do końca września danego roku) do określonego w umowie
miejsca dostawy ciepła praynsaEhewaniu sposobu regulacji określonego w umowie,
eksploatacja, konserwacja i utrzymańi&(s|^\W]ości sieci ciepłowniczej o nr 08, węzłów
cieplnych, układoW pomi^^^-^gzliczeniowych oraz armatury odcinającej.
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6.2. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi odbiorców z
poszczególnych grup.
Zawarte w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat ustalono z uwzględnieniem parametrów
jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi Odbiorców, które
zostały określone w rozdz. 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów
ciepłowniczych.
6.3. Sposób postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji.
Dla wszystkich grup odbiorców stosuje się sposób postępowania zgodny z rozdziałem 6
rozporządzenia systemowego.
Reklamacje odbiorca powinien składać w siedzibie PEC Sochaczew Sp. z o. o. Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew.
6.4. W przypadkach:
• uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiaroworozliczeniowego,
• niedotrzymania przez PEC standardów jakościowych obsługi odbiorców,
• niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
• konieczności udzielenia bonifikat i upustów,
• nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednie postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego.
6.5. Zasady ustalania i pobierania opłat od odbiorców.
Rozliczenia z odbiorcami z grupy Bxxy prowadzone będą na zasadach określonych w
rozdziałach 3 i 4 rozporządzenia taryfowego, przy czym w rozliczeniach z odbiorcami
zaliczonymi do grupy DOly stosuje się ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik
ciepła oraz stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe określone w aktualnie
obowiązującej taryfie producenta i w niniejszej taryfie.
6.6. Sposób wprowadzania zmian cen i stawek opłat.
O zmianach cen i stawek opłat określonych w zatwierdzonej taryfie odbiorcy zostaną
powiadomieni w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wprowadzenia taryfy do
rozliczeń. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14
dni i nie później niż do 45 dnia od opublikowania tej taryfy w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego. Do wszelkich zmian niniejszej taryfy mają zastosowanie
postanowienia art. 47 ustawy.
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Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
Gr B 022

Gr B 031

Gr B 042

Gr B 051

Gr B 052

Gr B 062

Gr D 011

Gr D 012

157144,68

145320,60

192243,84

133113.48

133113,48

143358,12

Cena

Cena

zgodna z

zgodna z

taryfą

Taryfą

Rodzaj ceny lub stawki
opłat

cena za zamowioną
moc cieplną
[zł/MW]
za rok

rata miesięczna

13095,39

12110,05

16020,32

11092,79

11092.79

11946,51

producenta

producenta

52,48

55,07

53.83

53,70

53,70

55.59

Cena

Cena

zgodna z

zgodna z

taryfą

taryfą

producenta

producenta

Cena

Cena

zgodna z

zgodna z

taryfą

taryfą

producenta

producenta

Cena ciepła
[zt/GJ]

Cena nośnika ciepła
[zł/m5]

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

Stawka opłat Stawka opłat
producenta producenta
plus
plus

Stawka opłat stałych
za usługi przesyłowe
[zł/MW]

za rok

48058,44

26212,92

41596,20

18863,28

37864,20

45792,36

13218,72

54934,44

rata miesięczna

4004,87

2184,41

3466,35

1571.94

3155.35

3816,03

1101,56

4577,87

Stawka opłat Stawka opłat
producenta producenta
plus
plus

Stawka opłat
zmiennych za usługi
przesyłowe
[zł/GJ]

UR^UF EG

Z upoważn

CJI

ENIM?ETYK

10,70

10,!

14,91

7,46

11,38

DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII
ELEKJRYCZNEJI CIEPŁĄ

m Dobrowolskt

PROKyRGNT

PREZES z/jfZADU

Tomasz dj/lzejszczak

Joroslajy^f00 iak

