
DECYZJA 

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OWA-4210-16(7)/2009/VIII/142/RW 

z dnia 6 maja 2009 r. 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, 

poz.1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 

1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11) w związku z art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 

2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, 

z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), po rozpatrzeniu 

wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: VATTENFALL HEAT POLAND S.A., z siedzibą w Warszawie 

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, które posiada: 

 numer 0000025667 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP): 525-00-00-630, złożonego w dniu 12 marca 2009r. (pismo bez zna-

ku), uzupełnionego w dniu 7 kwietnia 2009r. (pismo z dnia 6 kwietnia 2009r., znak: MC/81/2009) oraz 

ostatecznie skorygowanego w dniu 29 kwietnia 2009r. (pismo z dnia 27 kwietnia 2009r., znak: 

MC/091/2009) i w dniu 6 maja 2009r., 

postanawiam zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, w zakresie dotyczącym zaopa-

trzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie, stanowiącą załącz-

nik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 maja 2010r. 

Uzasadnienie 

W dniu 12 marca 2009r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 

sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, w zakresie dotyczącym zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytu-

owanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. 

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 za-

twierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których 

mowa w art. 44÷46 ustawy - Prawo energetyczne. 

Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na: 

 na wytwarzanie ciepła: decyzją z dnia 30 września 1998r. Nr WCC/124/142/U/1/98/RG, z późn. zm.; 

 na wytwarzanie energii elektrycznej: decyzją z dnia 30 września 1998r. Nr WEE/2/142/U/1/98/RG, z późn. 

zm., 

 na przesyłanie i dystrybucję ciepła: decyzją z dnia 30 września 1998r. Nr PCC/130/142/U/1/98/RG, z późn. 

zm. 

Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo w szczególności zaopatruje w ciepło odbiorców z te-

renu Warszawy oraz gmin Pruszków, Piastów i Michałowice, w tym w szczególności prowadzi działalność 

koncesjonowaną polegającą na dystrybucji ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej należącej do Przedsiębior-

stwa, wyprowadzonej z punktu stałego Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. nr F-7/PS-5 

magistrali sieci ciepłowniczej 2xDn 900 w ul. Wolskiej. 

W toku niniejszego postępowania Przedsiębiorstwo wyjaśniło istotne okoliczności sprawy mające wpływ 

na wysokość przychodów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy i uwzględniło przy ustalaniu 

planowanych na ten okres przychodów uzasadnionych, planowaną przewidywaną efektywność funkcjono-

wania oraz planowane warunki prowadzenia w tym okresie działalności gospodarczej w zakresie zaopa-

trzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie. Przedsiębiorstwo 

dotychczas nie prowadziło działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło tych odbiorców. 

Ostatecznie Przedsiębiorstwo zwróciło się o zatwierdzenie taryfy dla ciepła opracowanej z uwzględnieniem 

udokumentowanych warunków prowadzonej przez nie działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w 

ciepło w pierwszym roku stosowania taryfy. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prze-

analizowano i zweryfikowano przychody przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji stawek 



opłat w taryfie. W wyniku tej weryfikacji Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określo-

nymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z 

tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423) zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfo-

wym” -  stawki opłat ustalone w stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji taryfie, zostały przez Przedsię-

biorstwo skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności dotyczącej dys-

trybucji ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej należącej do Przedsiębiorstwa, wyprowadzonej z punktu sta-

łego Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. nr F-7/PS-5 magistrali sieci ciepłowniczej 2xDn 

900 w ul. Wolskiej, zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy. 

W szczególności taryfa zawiera elementy określone w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowe-

go, tj.: 

1) grupy taryfowe, 

2) rodzaje oraz wysokość stawek opłat, a także warunki ich stosowania, 

3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych ob-

sługi odbiorców, 

4) opłaty za nielegalny pobór ciepła. 

Roczny okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono zgodnie z wnio-

skiem  Przedsiębiorstwa. 

Z uwagi na fakt, że Przedsiębiorstwo prowadzi działalność koncesjonowaną na wyodrębnionych rynkach 

ciepła, na podstawie art. 104 § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, możliwym jest roz-

strzygnięcie wniosku Przedsiębiorstwa w części dotyczącej prowadzonej przez to Przedsiębiorstwo działal-

ności gospodarczej w zakresie dystrybucji ciepła na rzecz odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Ka-

zimierza w Warszawie. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono orzec, jak w sentencji. 

Pouczenie 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konku-

rencji 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). 

3. Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4,     

00-099 Warszawa. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie 

skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa: Mazowieckiego. 

5. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stoso-

wania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 

 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Radca Prezesa URE: 

Adam Dobrowolski 

 

 

 

Załącznik do decyzji 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Nr OWA-4210-16(7)/2009/VIII/142/RW 

z dnia 6 maja 2009r. 

 

Taryfa dla ciepła 



VATTENFALL HEAT POLAND  S.A. 

ul. Modlińska 15;  03-216 Warszawa 

w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych 

w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie 

 

Spis treści: 

1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie 

2. Zakres działalności gospodarczej objętej taryfą 

3. Taryfa dla ciepła 

 

1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie. 

Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają: 

 ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, 

poz. 708, Nr 158, poz.1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 

790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11), 

 rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007r. w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007r. Nr 16, poz. 

92), 

 rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 

2006r. Nr 193, poz.1423), 

 VHP S.A. – Vattenfall Heat Poland S.A., zwany również dostawcą -  podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, 

 SPEC S.A. – Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

 źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła, 

 odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu ciepła na własny użytek, 

 ciepło ─ energię cieplną w wodzie, 

 nielegalny pobór ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pomi-

nięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafał-

szowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy, 

 taryfa VHP S.A. – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez VHP S.A. i 

wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą, 

 taryfa SPEC S.A. – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez SPEC S.A. 

i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą, 

 sieć ciepłownicza – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji 

ciepła, 

 tabela regulacyjna – przedstawioną w formie tabeli lub wykresu zależność temperatury nośnika ciepła 

od warunków atmosferycznych, 

 układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczone do stosowania urządzenia służące do pomiaru ilości i 

parametrów nośnika ciepła, których odczyty stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu do-

starczania ciepła, 

 warunki obliczeniowe – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy kli-

matycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło i normatywną tempera-

turę ciepłej wody, 

 zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje 

w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wyma-

ganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

 pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-

czeniach, 

 utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 



 prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 

 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 odbior-

czych, 

 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. 

 zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źró-

dło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, 

 obiekty ─ budowle lub budynki wraz z instalacjami odbiorczymi, 

2. Zakres działalności gospodarczej objętej taryfą 

Taryfa obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

1) przesyłania i dystrybucji ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez VHP S.A., zasilanej z 

warszawskiej miejskiej sieci ciepłowniczej, eksploatowanej przez SPEC S.A., wyprowadzonej z punktu 

stałego SPEC S.A. nr F-7/PS-5 magistrali sieci ciepłowniczej 2xDn 900 w ul. Wolskiej w Warszawie, do 

odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie. 

3. Taryfa dla ciepła 

3.1. Grupy odbiorców ciepła.` 

 
Lp. Symbol grupy Charakterystyka grupy 

 JKW1 Odbiorcy wytwarzanego w zakładach VHP S.A. ciepła zawartego w wodzie, dostarczanego warszawską miej-

ską siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez SPEC S.A. do punktu stałego SPEC S.A. nr F-7/PS-5 magistrali 

sieci ciepłowniczej 2xDn 900 w ul. Wolskiej w Warszawie oraz wyprowadzoną z tego punktu stałego siecią 

stanowiącą własność VHP S.A. do węzłów indywidualnych nie będących własnością VHP S.A. Rozliczenia z 

odbiorcami tej grupy prowadzone są na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo – rozliczenio-

wych, zainstalowanych w węzłach cieplnych. 

 JKW2 Odbiorcy wytwarzanego w zakładach VHP S.A. ciepła zawartego w wodzie, dostarczanego warszawską miej-

ską siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez SPEC S.A. do punktu stałego SPEC S.A. nr F-7/PS-5 magistrali 

sieci ciepłowniczej 2xDn 900 w ul. Wolskiej w Warszawie oraz wyprowadzoną z tego punktu stałego siecią 

stanowiącą własność VHP S.A. do węzłów indywidualnych będących własnością VHP S.A. Rozliczenia z 

odbiorcami tej grupy prowadzone są na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo – rozliczenio-

wych, zainstalowanych w węzłach cieplnych. 

 

3.2. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup odbiorców. 

a) przesyłanie i dystrybucja ciepła 

 
Grupa  

odbiorców 

Rodzaj stawki 

opłat 

Stawki opłat: za usługi przesyłowe 

roczna stawka opłaty stałej rata miesięczna stawki opłaty stałej stawka opłaty zmiennej 

zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ 

JKW1 bez VAT 3 419,86 284,99 1,06 

z VAT 4 172,23 347,69 1,29 

JKW2 bez VAT 9 086,76 757,23 2,29 

z VAT 11 085,85 923,82 2,79 

 

Ustalone w taryfie ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. 

3.3. Sposób rozliczenia 

a) dla odbiorców JKW1 mających umowę kompleksową z VHP S.A. stosuje się: 

 cenę za moc zamówioną wynikającą z taryfy VHP S.A. wg grupy OKW, wyrażoną w złotych za MW na 

miesiąc; 

 cenę ciepła wynikającą z taryfy VHP S.A. wg grupy OKW, wyrażoną w złotych za GJ; 

 cenę za nośnik ciepła wynikającą z taryfy VHP S.A. wg grupy OKW, wyrażoną w złotych za m3 

 stawkę stałą za usługi przesyłowe wynikającą z taryfy VHP S.A., wyrażoną w złotych za MW na mie-

siąc; 



 stawkę zmienną za usługi przesyłowe wynikającą z taryfy VHP S.A., wyrażoną w złotych za GJ; 

 stawkę stałą za usługi przesyłowe wynikającą z taryfy SPEC S.A. dla grupy odbiorców A3B1C3, wyra-

żoną w złotych za MW na miesiąc; 

 stawkę zmienną za usługi przesyłowe wynikającą z taryfy SPEC S.A. dla grupy odbiorców A3B1C3, 

wyrażoną w złotych za GJ; 

b) dla odbiorców JKW1 mających umowę kompleksową ze SPEC S.A., w sytuacji gdy jest zawarta stoso-

wana umowa o świadczenie usług dystrybucji przez VHP S.A., stosuje się: 

 stawkę stałą za usługi przesyłowe wynikającą z taryfy VHP S.A., wyrażoną w złotych za MW na mie-

siąc; 

 stawkę zmienną za usługi przesyłowe wynikającą z taryfy VHP S.A., wyrażoną w złotych za GJ; 

c) dla odbiorców JKW2 mających umowę kompleksową z VHP S.A. stosuje się: 

 cenę za moc zamówioną wynikającą z taryfy VHP S.A. wg grupy OKW, wyrażoną w złotych za MW na 

miesiąc; 

 cenę ciepła wynikającą z taryfy VHP S.A. wg grupy OKW, wyrażoną w złotych za GJ; 

 cenę za nośnik ciepła wynikającą z taryfy VHP S.A. wg grupy OKW, wyrażoną w złotych za m3; 

 stawkę stałą za usługi przesyłowe wynikającą z taryfy VHP S.A., wyrażoną w złotych za MW na mie-

siąc; 

 stawkę zmienną za usługi przesyłowe wynikającą z taryfy VHP S.A., wyrażoną w złotych za GJ; 

 stawkę stałą za usługi przesyłowe wynikającą z taryfy SPEC S.A dla grupy odbiorców A3B1C3, wyra-

żoną w złotych za MW na miesiąc; 

 stawkę zmienną za usługi przesyłowe wynikającą z taryfy SPEC S.A. dla grupy odbiorców A3B1C3, 

wyrażoną w złotych za GJ. 

3.3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci 

 
Stawka opłaty Jedn. miary Stawka opłaty bez VAT Stawka opłaty z VAT 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci: 

 sieć ciepłownicza do DN 100 mm 

zł/mb.  

przyłącza 

734,20 895,72 

 

Ustalone w taryfie ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. 

3.4. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

3.4.1. Zakres usług świadczonych odbiorcom. 

3.4.1.1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców ciepła dostarczanego w wodzie sieciowej (tj. dla odbior-

ców z grup JKW1, JKW2): 

 dostawa ciepła do miejsca dostarczania określonego w umowie, 

 podgrzanie nośnika oraz regulacja natężenia przepływu zgodnie z „tabelą regulacyjną” określoną w 

umowie sprzedaży, 

 wtłaczanie nośnika ciepła do sieci ciepłowniczej w celu stabilizacji ciśnienia, 

 eksploatacja, konserwacja i utrzymanie w technicznej sprawności sieci ciepłowniczych należących do 

VHP S.A., układów pomiarowo-rozliczeniowych, armatury odcinającej oraz urządzeń ustalających natę-

żenie przepływu, 

 eksploatacja, konserwacja i utrzymanie w technicznej sprawności węzłów cieplnych indywidualnych (dla 

odbiorców z grup JKW2) 

 sprzedaż nośnika ciepła do napełniania instalacji wewnętrznych odbiorcy. 

3.4.2. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi odbiorców. 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych i 

standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłą-

czeniowego. 



3.4.3. W przypadkach: 

 niedotrzymania przez VHP S.A. standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez 

odbiorców warunków umów, 

 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

 nielegalnego poboru ciepła, 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego, przy czym do 

ustalania opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej 

taryfie, uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy w zakresie podatku VAT. 

3.4.4. Sposób wprowadzenia zmian i stawek opłat 

Taryfę wprowadza się do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od 

dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 


