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Interpelacja Radnego - Jana Dziemdziory z dnia 26.09.2019 r.

Tytut interpelacji: ceny ciepte i jego dostarczanie oraz zjawisko smogu.

Tresc odpowiedzi:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska uzyskat stanowisko MZGK 

Sp. z o.o. w sprawie ceny ciepfa oraz jego dostarczania.
Zgodnie z wyjasnieniami Prezesa Spoiki podaj§, ze: „ceny i stawki optat ustalane przez 
przedsi^biorstwo cieptownicze dla poszczegolnych grup odbiorcow (w zaleznosci od miejsca 
dostarczania ciepta) na podstawie planowanych na rok obowi^zywania taryfy uzasadnionych 
rocznych kosztow dziatalnosci cieptowniczej. Koszty te, w znacznym stopniu niezalezne 
od przedsi^biorstwa (np.: koszty paliwa, uprawnieh do emisji dwutlenku w^gla, energii 
elektrycznej, optat za korzystanie ze srodowiska, podatku od nieruchomo§ci, koszty wody 
i sciekow, optat koncesyjnych, podatku transportowego i wiele innych). Ceny te podlegaj^ 
weryfikacji i zatwierdzeniu przez centralny organ administracji rz^dowej, ktorym jest Prezes 
Urz^du Regulacji Energetyki. Zroznicowanie cen i stawek optat ustalanych w taryfach przez 
przedsi^biorstwa cieptownicze w roznych miastach wynika z innych warunkow funkcjonowania 
tych przedsi^biorstw. Istotny wptyw na to zroznicowanie maj$ koszty stosowanego paliwa 
i wi^ce si$ z tym koszty zakupu uprawnieh do emisji dwutlenku w§gla, stan techniczny 
urz^dzeh i zwi^zana z nimi sprawnosc wytwarzania i przesytania ciepta, wielkosc rynku ciepta, 
tj. w cieptowniach lub elektrocieptowniach (tu gtownym produktem jest energia elektryczna a 
ciepto jest produktem odpadowym i z reguty ceny ciepta sq okoto 30% nizsze od wytwarzanych 
w cieptowniach).”

W przypadku zagadnienia dotycz$cego uruchamiania ogrzewania, to wedtug wyjasnieh 
Prezesa Spoiki od czasu wejscia w zycie ustawy Prawo energetyczne (1997 r.) o terminach 
uruchamiania i kohczenia dostaw ciepta decyduj^ odbiorcy (spotdzielnie mieszkaniowe, 
zarz^dcy wspolnot mieszkaniowych, przedsi^biorcy, itd,), ktorzy skiadaj^ przedsi^biorstwu 
energetycznemu pisemn^ dyspozycj^ w sprawie rozpocz^cia i zakohczenia sezonu 
grzewczego.

Kolejny problem poruszany przez Pana dotyczy przekraczania w kilku rejonach miasta 
emisji pytu zawieszonego PM 10. W tej kwestii wyjasniam, ze sukcesywnie eliminowane s^ 
przyczyny zanieczyszczenia powietrza. Niska emisja wynika min. z ogrzewania domow za 
pomoc^ w§gla i innych paliw statych.
Maj^c na uwadze powyzsze, w latach 2017-2018 Miasto przyst^piio do „Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji”, ktorego celem byio zmniejszenie emisji zanieczyszczeh.
W ramach Programu, dofinansowaniem obj^tych zostaio 226 gospodarstw domowych. 
Ponadto informuj§, ze poziom pytow zawieszonych PM 2.5 oraz PM 10 jest na biez^co 
monitorowany poprzez czujniki jakosci powietrza zainstalowane na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.
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