UCHWAŁA NR XVIII/134/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia
w energię cieplną stanowiących własność Gminy Kłodawa
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) , art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tj.
Dz.U. z 2019 r. poz. 712 ze zm. ) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się taryfy ciepła określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Taryfy określone w załączniku, o którym mowa w § 1 obowiązują od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Id: EJSKD-VSHAI-YPWLY-LVDHK-CHWLH. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/134/2019
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Poprzednio ustalone taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną
stanowiących własność Gminy Kłodawa obowiązują do dnia 31 grudnia 2019 r. Wobec powyższego została
sporządzona kalkulacja dla Gminy Kłodawa , stanowiąca podstawę ustalenia taryfy cen i opłat za
dostarczane ciepło. Nowe stawki będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r. Mając jednak na uwadze, iż
zatwierdzone Taryfy ciepła dla Kopalni Soli "Kłodawa" S.A. obowiązują do końca kwietnia 2020 r.
powyższe ceny mogą ulec zmianie w II kwartale 2020 r.. Po zmianie cen zakupu ciepła niniejsza taryfa może
zostać zweryfikowana, jeżeli będzie miała istotny wpływ dla prowadzonej działalności przesyłu i dystrybucji
ciepła przez Gminę Kłodawa.
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1.

Gmina Kłodawa
Ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

Taryfa dla ciepła

Kłodawa, 2019 r.
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CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów
1. ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.; poz.755 z późn. zm.);
2. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki 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);
3. rozporządzenie systemowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r.
Nr 16, poz. 92);
4. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
5. wytwórca – Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
6. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym;
7. sprzedawca – Gmina Kłodawa ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa;
8. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
9. 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 obiekcie;
10. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów no śnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
11. 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;
12. zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
13. obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, do których dostarczane jest ciepło zgodnie
z Umową Sprzedaży Ciepła;
14. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
15. układ pomiarowo – rozliczeniowy – zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika
ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, dopusz czony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach;
16. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która
zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła 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;
17. warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w
której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.
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CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie:
- Ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych do niej,
- Umowy sprzedaży / zakupu ciepła od Wytwórcy nr 1/09/2014.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono grupy odbiorców:
Grupa WI – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła wytwórcy poprzez sieć ciepłowniczą
oraz indywidualny węzeł cieplny będące własnością sprzedawcy.
Grupa WG – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła wytwórcy poprzez sieć ciepłowni czą oraz grupowy węzeł cieplny będące własnością sprzedawcy.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
1. Rodzaje oraz wysokość cen z zakresu wytwarzania ciepła – ceny Wytwórcy ciepła (Kopalni Soli
„Kłodawa” S.A.).

grupa
odbiorców

WI
WG

cena za zamówioną
cena nomoc cieplną
cena cieśnika ciepła
rata
pła
roczna
miesięczna
zł/MW
zł/GJ
zł/m3
Netto
netto
Netto
151.211,81 12.600,98
30,45
16,05
151.211,81 12.600,98
30,45
16,05

2. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat z zakresu przesyłania i dystrybucji ciepła – ceny Sprzedawcy (Gmina Kłodawa).

grupa
odbiorców

WI
WG

stawka opłaty za usługi przesyłowe
Stała
Zmienna
roczna
rata
miesięczna
zł/MW
zł/GJ
Netto
Netto
51.226,24
4.268,85
15,54
48.809,42
4.067,45
15,25

Ustalone ceny i stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu

do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
Średnica przyłącza DN
(mm)

Stawka opłaty netto
(zł/mb)

25

150,90

32

164,37

40

172,55

50

191,15

65

225,18

80

248,33

100

311,41

Ustalone ceny i stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu

do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V
Zasady ustalania cen i stawek opłat.
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad
określonych w §11, §12 , §19, §20 , §22 i §22 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Warunki stosowania cen i stawki opłat.
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2 W przypadkach:
a. niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,
b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo– rozliczeniowego,
c. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
d. nielegalnego pobierania ciepła, stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4
rozporządzenia taryfowego.
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CZĘŚĆ VII
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat.
1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania taryfie nie wcześniej niż po upływie terminu określone go w umowie sprzedaży ciepła z Odbiorcą, a w przypadku zatwierdzania taryfy wytwórcy lub taryfy
sprzedawcy przed Prezesem URE nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
2. Sprzedawca zawiadomi odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
W imieniu Sprzedawcy
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Gmina Kłodawa
Ul. Dąbska 17
62-650 Kłodawa

UZASADNIENIE WNIOSKU
O ZATWIERDZENIE
TARYFY DLA CIEPŁA
na okres
01.01.2020 – 31.12.2020

2019 r.
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I.

Uzasadnienie do Taryfy dla ciepła – aspekt prawny

Obowiązek realizacji zadań własnych w zakresie zaopatrzenia w ciepło wynika
z zapisów:
- Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 755 z późniejszymi zmianami), w której wskazano gminom
zadania własne w zakresie: planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło,
elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze (art.18 i 19 Ustawy),
- Ustawy o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późniejszymi zmianami), według której do zadań własnych gminy należy
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w szczególności
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. (art.7, ust. 1 pkt 3).
W świetle ustawy Prawo energetyczne i jego zapisów (zwł. art. 18 i art. 19) do
obowiązków gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło należy m.in.:
planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze gminy,
planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia
energii i promocję rozwiązań zmniejszających jej zużycie na obszarze gminy.
Mając na uwadze powyższe oraz prowadzenie od ponad trzech lat działalności
w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła Gmina Kłodawa jest zobowiązana do
prowadzenia działań w zakresie zabezpieczenia Odbiorców końcowych
w ciepło. Wynikiem tych działań jest:
- eksploatacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu i dystrybucji
ciepła przekazanej przez Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A.,
- oraz podpisanie Umowy sprzedaży ciepła nr 1/ 09 / 2014 pomiędzy Gminą
Kłodawa a Kopalnią Soli „Kłodawa” S.A., którą uregulowano warunki i sposób
dostawy ciepła do przejętej sieci ciepłowniczej.
Wobec czego Gmina Kłodawa weszła w prawa i obowiązki przedsiębiorstwa
energetycznego w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła. Działalność w zakresie
eksploatacji systemu ciepłowniczego i zadania operatora sieci gmina realizuje
2
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swoimi jednostkami organizacyjnymi przy szczególnym udziale ZBUiK
w Kłodawie, który na mocy umowy RU.RGN. 7021.II.1.90.2015 zarządza ciepłociągiem. Wobec prowadzenia działalności związanej z zakupem
i sprzedażą ciepła gmina ma obowiązek posiadania taryfy dla ciepła opracowanej w oparciu o ustawę Prawo energetyczne oraz rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło z dnia 22 września 2017 r. (Dz.U. 2017 poz.
1988).
Gmina Kłodawa przedkłada zatem do rozpatrzenia i wprowadzenia opracowanej
Taryfy dla ciepła wg poniższych założeń
II.

Założenia przyjęte do kalkulacji cen i stawek opłat:
II.1 Założenia główne:

1. Jako okres do ustalenia wielkości kosztów planowanych przyjęto okres 12
kolejnych miesięcy,
2. Okres obowiązywania taryfy Sprzedawcy (Gminy Kłodawa) planuje się na
12 m-cy, tj. na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
3. Wskaźnik udziału opłat stałych w opłatach ogółem „B” za przesyłanie dla
sieci przyjęto w Grupie WI w wysokości 27,8%, natomiast w Grupie WG w
wysokości 30,5%.
II.2 Założenia w zakresie kosztów:
Jako punkt odniesienia kosztów - rok poprzedzający, bazowy - przyjęto okres
pełnych 12 miesięcy tj. wykonanie 2018r., prowadzenia przesyłu i dystrybucji
ciepła przez Gminę Kłodawa.
Do ustalenia planowanych rocznych kosztów przyjęto następujące założenia:
1. amortyzacja – zgodnie z planem amortyzacji na pierwszy rok stosowania
taryfy od przekazanych środków trwałych i nowo wybudowanych przyłączy,
2. opłatę za zarządzanie – zaplanowano na poziomie 85.200 zł,
3. usługi remontowe zewnętrzne – zaplanowano na poziomie 100.000 zł,
3
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4. podatki i opłaty – w ramach tych kosztów zostały zaplanowane wyłącznie
koszty opłat – nie wprowadzono podatków od nieruchomości w tym sieci
ciepłowniczej,
5. energia elektryczna – zaplanowano na poziomie ilości z ostatniego sezonu
ciepłowniczego i cen podpisanych w umowach zakupu energii elektrycznej,
6. woda – do kalkulacji wprowadzono planowane koszty usług dostarczenia
wody w wysokości 6.400 zł, których we wcześniejszych taryfach nie
uwzględniano.
W taryfie dla ciepła zaplanowano całkowite koszty przesyłu i dystrybucji
w wysokości 325 tys. zł, w porównaniu do wykonanych kosztów w roku
poprzedzającym w wysokości 289 tys. zł.
II.3. Zwrot z kapitału:
W kalkulacji ujęto zwrot z kapitału od majątku zaangażowanego bezpośrednio
w działalność ciepłowniczą w wysokości 6.659,60 zł. (inf. Prezesa URE nr
34/2018 i 70/2019).
III.

Ceny i stawki
Ceny za ciepło – ceny Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

L.p.
Wyszczególnienie
1
Cena za ciepło [zł/GJ]*
2
Cena za moc zamówioną [zł/MW/m-c]*
3
Cena za nośnik [zł/m3]*

Przed zmianą
30,45
12.600,98
16,05

Po zmianie
30,45
12.600,98
16,05

Mając na uwadze zakończony, w ostatnim czasie, proces zatwierdzania Taryfy dla ciepła
Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. zaplanowano, że powyższe ceny nie ulegną zmianie do IV
kwartału 2020r.
Po zmianie cen zakupu ciepła niniejsza taryfa może zostać zweryfikowana, jeżeli zmiana
będzie istotna dla prowadzonej działalności przesyłu i dystrybucji ciepła przez Gminę
Kłodawa.

4
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Stawki za usługi przesyłowe – stawki Gminy Kłodawa
L.p.
Wyszczególnienie
Przed zmianą
Grupa WG – odbiorcy zasilania ze stacji grupowej
1
Stawka przesyłowa zmienna [zł/GJ]
14,92
2
Stawka przesyłowa stała [zł/MW/m-c]
4.021,94
Grupa WI – odbiorcy zasilania z węzłów indywidualnych
4
Stawka przesyłowa zmienna [zł/GJ]
15,25
5
Stawka przesyłowa stała [zł/MW/m-c]
4.234,48
IV.

Po zmianie
15,25
4.067,45
15,54
4.268,85

Wzrost opłat

Wprowadzenie cen i stawek opłat zawartych w taryfie spowoduje utrzymanie
cen na wytwarzaniu oraz wzrost opłat dla odbiorców:
1. GRUPA WG – przesył i dystrybucja

1,86 %

1. GRUPA WI – przesył i dystrybucja

1,60 %

średnio dla Odbiorcy

1,86 %

Mając na uwadze funkcjonowanie w ramach sprzedaży ciepła dwóch
podmiotów to jest Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. (wytwarzanie) i Gminy
Kłodawa (przesył i dystrybucja), to w przypadku zmiany cen każdego z nich
przełoży się ona na Odbiorcę końcowego.
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