Oświadczenie nr X/3/2015
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie
w sprawie zasad naliczania przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej opłat od
użytkowników mieszkających na terenie Dzielnicy Osowa
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia
24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

Rada Dzielnicy Osowa oświadcza co następuje:
§ 1.
W związku z niedawnym dostosowaniem przez GPEC treści umów z odbiorcami ciepła do § 35 ust. 2
pkt 3a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło w sposób znaczący
wzrosły ceny końcowe opłat za podgrzanie ciepłej wody u dużej liczby mieszkańców Dzielnicy
Osowa.
Do Rady Dzielnicy Osowa zgłosili się przedstawiciele mieszkańców z prośbą o podjęcie interwencji w
tej sprawie. Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że kwestia dotyczy ok. 600 osób z
Osowej.
Wielu osowian zdążyło już wypowiedzieć umowę z GPEC i zmienić ogrzewanie swoich domów na
indywidualne. Także mieszkańcy nowych zabudowań korzystają z indywidualnego ogrzewania
gazowego. Problem wzrastających cen za usługi świadczone przez GPEC dotyczy więc w głównej
mierze emerytów oraz osób starszych zamieszkujących Osowę od kilkudziesięciu lat, których nie było
stać na zmianę ogrzewania gazowego na indywidualne. Znacząca podwyżka cen za podgrzanie ciepłej
wody, do jakiej doszło w związku z dopasowaniem sposobu jej obliczania do przepisów w/w
rozporządzenia dotyka zatem w znacznym stopniu najbiedniejszej części społeczności Osowej.
Zgodnie z § 35 ust. 2 przywołanego rozporządzenia przedsiębiorstwo ciepłownicze nie ma obowiązku
stosowania zasad wynikających z § 35 ust. 2 pkt 3a. Umowy o świadczenie usług ciepłowniczych
mogą bowiem regulować zasady kalkulacji taryfy w sposób odmienny od tego, co zostało wyrażone w
rozporządzeniu.
Wobec powyższego Rada zwraca się do Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z apelem o
zmianę zasad naliczania opłat za podgrzanie ciepłej wody, w taki sposób by były one bardziej
korzystne niż postanowienia rozporządzenia, w celu zmniejszenia dolegliwości cenowych – w
szczególności dla emerytów i osób starszych.
§ 2.
Wykonanie oświadczenia powierza się Zarządowi Dzielnicy.
§ 3.
Oświadczenie wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Dzielnicy.

