Pozytywna opinia Komisji w w/w sprawie została przekazana Przewodniczącemu Rady Powiatu Rawickiego w dniu 21 grudnia 2009
roku.
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ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH
PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2009 R., POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY
1408
CHODZIEŻ
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu MIEJSKIEJ
lokali mieszkalnych
nienależących publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r.,
położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chodzież
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A

Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
zły*
dobry
6,48
1)8,50
2)9,20

B
powyżej 60 m 2 do
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7,50
B
6,00
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powyżej 80 m 2
A
B
C
A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej) budynek wymaga remontu
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A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej) budynek wymaga remontu

Poz. 1408, 1409

1) ** stawka czynszu najniższa, średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa, średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Gursz
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DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-1(7)/2010/458/VI/ASz
z dnia 12 lutego 2010 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz.
124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr
165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr
21, poz. 104) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz.
1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz
z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676) po
rozpatrzeniu wniosku z 8 stycznia 2010 r. uzupełnionego pismami z 13 stycznia, 2 lutego i 9 lutego 2010
r. Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach z siedzibą we Wronkach, posiadającego numer
identyfikacji podatkowej (NIP): 763-000-36-24 zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić współczynnik korekcyjny Xr, określający
projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania
Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia
przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej
w następnym roku stosowania taryfy, w stosunku do
poprzedniego roku stosowania taryfy dla działalności
gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 0,5%,
3) ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynnika korekcyjnego Xr, o których mowa w punktach 1
i 2 – do 31 marca 2013 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa po-

siadającego koncesje z 25 września 1998 r. w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja nr
PCC/116/458/U/2/98/EB ze zmianami oraz obrotu
ciepłem – decyzja nr OCC/39/458/U/2/98/EB ze zmianami, 8 stycznia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz
obrotu ciepłem 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 ustawy - Prawo energetyczne.
Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b
ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników
korekcyjnych określających projektowaną poprawę
efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania
przez to Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności
gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych oraz ustalanie
okresu obowiązywania taryfy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami
określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne
oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki
z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z
tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193,
poz. 1423), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.
Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2
rozporządzenia taryfowego). Stawki opłat za przyłą-

