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CZĘŚCI
Objaśnienia pojęć i skrótów:

l. ustawa - ustawa z 10 kwiefirial997 r. - Prawo energetyczre (Dz.U. z1997 Nr 54 poz. 348, orazz2012
r.,poz. 1059,z2013 r. poz.984 ipoz, 1238,z2014t.poz.457,poz.490,poz.900,poz.942,poz.7101
ipoz.1662,z20l5r.poz.151,478,942,1618,1893,1960,2365,z2016r,poz,266);
2.

ustawa

o efektywności energeĘcznej -

ustawa

energetyczrej @z. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 55I oraz
_r.

tozporządzenie przylączeniowe

w

-

z

dnia 15 kwietrria 20II r. o efektywności
zż0I5 t. poz.2167 ,2359, z2016 r, poz.266);

z

rozporządzenie Ministra Gospodarki

15 stycznia 2007

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów

(Dz. U. Nr 16, poz,92);

4.

rozporządzenie taryfowe

-

z 17

rczpotządzenie Ministra Gospodarki

w sprawie szczegiłowych zasad ksźałtowaniai kalkulacjitaryf orazrozliczeń
ciepło (Dz,U. z2OIa r, Nr 194, poz,129l);

września 2010 r.
zĘtułu zaopatrzeniaw

5.

źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacj e służącedo wytwarzania ciepła;

6.

sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządznnia lub instalacje służącedo

7.

węzeł cieplny

i dysĘbucji ciepła ze źrodełciepła do węzłów cieplnych;

-

połączone

ze

r.

ciepłowniczych

sobą vządzenia lub instalacje sfuzące

przesyłania

do zmiany

rodzaju

lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego zprzyŁączaotazregulacji ilościciepła dostarczanego do
instalacj i odbiorczych;

8.

układ pomiarowo

-

rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami

zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepłą których wskazania stanowią
podstawę do obliczania należnościz!;r'iułu dostarczania ciepła;
9.

zamówiona moc cieplna

występuje

-

ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka

w danym obiekcie dla waruŃów

obliczeniowych,

w ciągu roku

która

zgodnie

z warunkami technicznymi oraz wymogami technologiczrymi dla tego obiektu jest niezbędna do

zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrąymania normatywnej temperatury
w pomieszczeniach,

i

wymiany powietrza

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpatnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
10. sprzedawca
87

11.

-

-

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp.

800 Włocławek;

odbiorca

- kńdy, kto

otrzymuje

z przedsiębiorstwem energeĘcznym;

l2. odbiorca końcorvy

lub

z

o.o., ul. Płocka 30132,

pobiera ciepło la

podstawie umowy

- odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny uĄrtek.
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Zakres działalnościgospodarczej rwiązanej zzaopatrzeniem w ciepło
Sprzedawca prowadzi działalnośćgospodarczą złliązaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji
udzielonych przezPrezesa URE w zakresie:

ciepła - decyzja m WCC|I571106N/2|98/RS
wrazzezmianami:
- nr WCC/I 57 Al l 06 lW /3 / 99 l AD z 28 września1999 r.,
- nr WCC/I 5 7B l 106/W l3l200 1 /RW z 28 lutego 2007 r.,
- nr WCC/ l 5 7 C l I06lW / OPO l 2002l AI z 27 maja 2002 r.,
- nr WCC/ l 57 D / 1 06/W / OPO l2002l AJ z l 1 pńdziemika 2002 r.,
- nr WCC/I57-ZTO/|06/W|OPO/2007/MP z4 czetwca2007 r.,
- nr WCC/I57-ZTO-A|106|W/OPO12008/AJ z5 maja2008 r.,
- nr WCC/1 57 -ZT O -B / 1 06 /W / OP O l20 1 2/AS z 20 marca 201 2 r.
- nr WCC/I57-ZTO-C||06/W/OPO|2014/ASi z27 marca2014 r.
przesyłaniai dysĘbucji ciepła - decyzjamPccll69ll06Ul2/98lRs

a) wfiarzarńa

z I

b)

zI

zmianami:
- nr PCC/I69/S/Ul3l99 z 1 wtześnia 1999 r,,
- nr PCC/I 69AlW l3l99/AD z 28 wrzęśnia1999 r.,
- nr PCC/ 1 6 9B l I 0 6 lW l OP O l 2002l AI z I I puźAziernika 2 002 r.,
- nr PCC/I69-ZTO|106/WOPO/2007lMP
z4 czerwca2007 r.

pńdziemka 1998

r.

pńdziernika 1998 r.wrazzp

CZĘŚCIJ.I
Podział odbiorców na grupy
Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego okreśIono 6 grup odbiorców:

C2

-

odbiorcy ciepła, do których ciepło dostarczane jest ze źródłaciepła ptzy ul, Teligi 1 poprzez
sieó ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy do węńów ciepĘch, które stanowią własnośćodbiorców
i sąprzez nich eksploatowane,

C3

-

odbiorcy ciepła, do których ciepło dostarczanejest ze źródła ciepła przy ul. Teligi l poprzez
sieć ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy, grupowe węĄ cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze,
którę stanowią własnośó sprzedawcy i sąprzezniego eksploatowane,
odbiorcy ciepła, do których ciepło dostarczane jest ze źródłaciepła przy ul. Teligi I poprzez
sieó ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy i indywidualne węĄ cieplne, które stanowią własność
sprzedawcy i sąprzez niego eksploatowane,

C4
.n

_

odbiorcy ciepła, do których ciepło d,ostarczane jest bezpośrednio ze źródła ciepła przy
ul. Teligi 1 z pominięciem sieci ciepłowniczej,

G

-

odbiorcy ciepła w;rtwarzanego w źródle ciepła ptzy ul. Kościelnej ża, opalanym gazęm
ziemnym, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio
zasilającym instalacje odbiorcze,

LP

- i

odbiorcy ciepła w;rtwarzanego w żódle ciepła przy ul.Zakręt 8, opalanym olejem opałowym

pelletem, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio

zasilaj ącym instalacj e o dbiorcze,
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CZĘŚĆrv
Rodzaje oraz wysokośćcen i stawek opłat

1.

C2,C3,C4,C0

Ceny i stawki opłat dla grup odbiorców:

1.1. Wysokośćcen w zakresie wytwarzania

ciefa
grupa odbiorców

jednostka miary

l.p.

rodzaje cen

l

cenaza zamówioną moc
cieplną

C2,C3,C4

c0

netto

netto

- roczna

złlMWltok

82 811,44

82 8|1,44

- rata miesięczna

złlMW/m-c

6 900,95

6 900,95

2.

cena ciepła

ńlGJ

23,5I

23,87'l

3,

cena nośnika ciepła

ńJm3

|3,95

13,95

1.2. Wysokośćstawek opłat w zalaesie

przeslania i dysĘbucji ciepła

stawka opłaĘ stałej
l.p.

grupa

odbiorców

Iocz'la
złl]vIWrok

rata miesięczna

netto

netto

ńNNVlm-c

stawka opłaty

zmiennei
zł/GJ
netto
-l

l

C2

ż2 388,13

l

2.

c3

37 006,29

3 083,86

12,45

J.

C4

40 588,78

3 382,40

l4,49*l

865,68

,l

,85

-l

- stawki opłńzawierają kosź wynikający zrealizacji obowiązku określonego w art, 12 ust.l ustawy
o efektywnośc i energety cznej.
*/
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2.

Stawki opłat dla grup odbiorców: G, L, LP

2.1. Stawka opłaty miesięczrej zazamówioną moc cieplną

l.p.

grupa odbiorców

ń/MWlm-c
netto

l

G

7 532,92

ż.

LP

9 324,68

2.2. Stawka opłaty za ciepło

-d/cJ
l.p.

grupa odbiorców
netto

2.

*/

-l

G

66,49

LP

7I,26*/

- stawki opłat zawierają kosź wynikający zrealizacji obowiązku określonego w art. 12 ust.1 ustawy

o efektywnościenergety cznej,

3.

Stawka
l.p,

4.

opłałzaprzyłączenie

do sieci ciepłowniczej

średnica przyłącza

stawka netto

Imm]

ń/m

l

25

l5ż,78

2.

32

l79,49

J.

40

ż09,92

4.

50

233,81

5.

65

250,00

Ustalone w CzęściIV pkt 1-3 taryfy ceny i stawki opłat (netto) nie zawierają od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek od towarów i usfug nalicza się zgodnie z obowiąztl.jącymi przepisami
prawa podatkowego.
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CZĘŚĆ

v

Zasady ustalania cen i stawek opłat
Ceny i stawki opłat określone w częścilVniniejszej wfy zastĘustalone na podstawi
oraz § 11, § 12 i § 19 - § 23 rozpotządzeniataryfowego.

e

art. 45ustawy

Stawki opłatzaprzyłączenie do sieci ciepłowniczej okreśIonew niniejszej taryfie zostaĘ ustalone zgodnie
z § 7 ust. 8 oraz§25 tozporządzeniataryfowego.

CzĘŚC vI
\ilarunki stosowania cen i stawek opłat
l. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsfugi odbiorców, które określone zostaĘ w rońzialę 6 rozporządzenia
ptzyłączeniowego.

W prąypadkach:

-

niedotrzymania pIzez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców
lub niedotrrymania prznz odbiorcę waruŃów .określonychw umowie sptzedaĘ ciepła

lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazń układu pomiarowo- rozliczeniowego,
udzielenia bonifikatprzysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzeniataryfowego,

CzĘsc vII
Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

l, Tarfa możebyó wprowadzona

upĘwie 14 dni i nie pózniej niż do
45 dnia od dniajej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódńwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.

do stosowania nie wcześniejniż po

Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoazęciu stosowaniataryfy, co najmniej na
dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

MteJ sĘle Przedstębiorsttvo

Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.

87-800 Włocławek, ul. Płocka 30'32
tel. (54) 231-74-0a,fax: (54) 231
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