
MIĘI§KIE PRzED§ĘBIoR§Two
ENERGETrKI cIDPInEr §P. z o.o.

WEWŁOCŁ\WKU

TARYT.A DLA CIEPŁ\

NINEISZA TARYFA §TANOWI
ZAŁĄC^IR

DO DECYZI PREZESA IJRE
, drI paździem*ałIl7 r.
Nr OP0.42l 0.36.20t7 .Wi

Z upoważlienia

Prezesa Urzędu

Potwierdzam za zgodność z oryginalem

Energetyki

pł.tt'Ii,. l,r, ll rlt\,cgo
,1 Łnelgefykj
Poznaiiu

o nia,D-.,l. 0.,, /łY... *oou .. lifi g,&^

Woctawelq 2017 r.



2' 
ffiii;$:ffi::::;nergeĘcznej - ustawa zdnia20 maja2016 r.o efektywności energetycznej

3' rozporządzenie przyłączeniowe - rczporządzenie Ministra Gospodark i z 15 stycania 2007 r,

Ój'.off)'!oor;,"ffi"ił"#"Łr, 
*u.unkó*' ńor..;ono*uniu' ry.i.r** .iąo*ni.|"n

4, rozporządzenie laryfowe - rozpotądzenię Ministra Gospodarki z 7? września 2010 r.w sPrawie szczegółowYch zasad tsauł"**ia i k"ikffió taryf oraz rozliczeńz §rtufu zaopatrzeniaw ciepło (Dz.U, z2010 r. Nr 194, poz.1291);
5' Źr6ilło ciePła - Połączone ze sobą urządzenialub instalacje służące do wytwarzania ciepła;6' sieĆ ciePłownicza - Połączone ze ,o9? urządzenia tub instalacje sfuące do przesyłaniai dystrybucji ciepła zę iaaęiciepła do węzłów cieplnych;
7 ' węzeł cieplny - połączone zę sobą urządzenia lub instalacje_ sfużące do zmiarry rodzaju

HlfffifilTil,::jłti,"'Pła dostarczanego z przyłącza oraz regslacji ilósci ciepładostarczanelo

8' układ Pomiarowo - rozliczenior"Y -. dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisamizesPÓł urądzeń, sfuzącYch do PÓmiaru jr"J.i iń*.io* nośnika ciepła, których wskazaniastanowią podstawę do obliczania należności z tytufu dortur""uniu ciepła;
9' zamówiona moc ciePlna - ustalon a przez.odbiorcę największa,moc ciepln a, jaka w ciągu rokuwYstęPuje w danYm obiekcie dla *ńntów 

.obliczeniowych, która zgodnie

ilffi|}#l 
technicznYmi oraz wymogami t".ł,noro!i"^ymi dla t go oói;ń jest niezbędna do

'i"ffiŁ"i!3lr,"'.'il'" 
w celu ufurymania normaĘwnej temperafury i wymiany powietrza

b) utrrymania normatywnej temperafury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeńlub instalacji;

'o ;!:;x"** ;y#]'n'' 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Płocka 30/32,

" ;il;$:[o,*r*tftŁo"Tj,""^r,iir*"r" lub pobiera ciepło na podstawie umowy

l2, odbiorca końcorvy - odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek.

l. ustawa - ustawa z l0 kwietnia
z20l7 r., poz.220 i 79t);

czĘŚCI
ObjŃnienia pojęć i skrótów:

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 Nr 54 poz. 348, oraz

l0i.ai]l Zi ;godnoŚć z oryginalem

l},fi,,łłw*,u .[_gr_ń

4u



CZĘŚCil
Zakres działalnoŚci gospodarczej rwiązanej zzaopatrzeniem w ciepło

SPrzedawca Prowadzi działalnoŚÓ gospodarcą zl,ięaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesjiudzielonych ptzez Prezesa URE w 
-zańesie:

a) wytwarzania ciepła - decyzja nr WCC/157/106N/2/98/RS z I pńdziernika 1998 r.wtazze zmianami:
- nr WCC/I57A/l06/W13/99/AD z28września 1999 r.,
- nr WCC/I57B/106lW/3/200l/RW z 28 lutego 2001r,,
- nr WCC/ l 5 7 C / 1 06N\t / OP O 12002/ AJ z 27 iaja 2002 ;,,
- nr WCC/ l 5 7D l I06/w l oPo 12002/ AJ z t t pńdziemka 2002 l,, nr WCC/I 5 7 -ZT o / 106 /w / oPol2007 /lvIP Ż 4 

""er*"a 
2007 r.,

_ nr WCC/I57-ZTO-N|06/W!OPO/2008/AJ z5 majaZ00g r.,
- nr WCC/ 1 5 7 -ZTo -B / l06lw l oPo /20 1 2/As z 20 ńrca zn n r.
- nr WCC/|57-zTo-Cll06/wloPo/2014/Asi z27 marca2014 r,b) przesyłania i dysĘbucji ciepła , decyzja nr PCC/169,/106N/2/98/RS z 1 pńdziernika 1998 r. wrazze zmianami:
- nr PCC/l69lSN/3l99 z l wrzłśnia 1999 t.,
nr PCC/169 NWl3/g9/AD z28września 1999 r.,

- nr PCC/I69B/I06lwloPo/2002/AJ z 17 paździer:ntka2002 r.,
- nr PCC/ 1 6 9 -zT o / 1 0 6 /WoPo/2 00 7 lMP ; 4 czerw ca 2,007 r.

Zgodnie z §

czĘŚc ilI
Podział odbiorców na grupy

10 rozporządzeniataryfowego określono 6 grup odbiorców:
odbiorcY ciePła, do których ciepło dostarczane j9sl ze źródłaciepła przy ul.Teligi 1 poprzez
sieĆ. ciePłownicą ttr. ] 9nrzedawcy do węzłów cieplnych, które stanowią własnośćodbiorców i są przeznich eksploatowane,

odbiorcY ciePła, do których ciepło dostarczane jest ze źródłaciepła przy ul.Teligi l poprzezsieć. ciepłowniczą nr l sprzedawcy, grupow ? *ęrb cieplne i zewnętrme instalacjeodbiorcze, które stanowią własnośó .p."óu*"y i sąprzóznieio etsploatowane,
odbiorcY ciePła, do których ciepło dostarczane jest ze źródłaciepła przy ul.Teligi 1 poprzez
sieĆ ciePłowniczą nr 1 sPrzedawcy i indywiduatn" *ę"ły ci"pń., i.to.. .t*o*]ą ńasnosesprzedawcy i są przezniego eksploatowane,

odbiorqY ciePła, do których ciepło dostarczane jest bezpośrednio ze źródła ciepła przyul. Teligi l,
odbiorcy ciepła wytwarzanego w zródle ciepła przy ul. kościelnej 2a, opalanym gazemziemnYm, dla którego zamówiona moc ciiplna ni. p.r"ń*za 5 MW, bezpośredniozasilającym instalacje odbiorcze,

odbiorcy ciepła rłfiarzanego w źródle. ciepła przy ul. zal<ręt 8, opalanym olejemopałowym i pelletem, dla którego zamówiona ;; .ńa"; nie przekracza 5 MW,bezpośrednio zasilaj ącym instalacj e odbiorcze,

C2

C3

C0

G

c4

Potwlerdzam za zgodność z 0ryginalem

onn łł,,/,ł.. l, l.,_,,... poo pi, ..f lr}l g /'n
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czĘŚĆ ry
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1,2, wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dysĘbucji ciepła

l.p,
grupa

odbiorców

stawka opłaty stałej stawka opłaĘ
zmiennei

roczna
zUMWlrok

rata miesięczna
złlMW/m-c złlGJ

netto Netto netto
l C2 23 808,59 l 984,05 8,24'/
2. c3 38 222,74 3 185,23 72,83'/
J. c4 42 796,70 3 566,39 l5,00 '/

*/ 
- stawki oPłat zawieĘą kosź wynikający z realizacjiobowiązku określonego w art. 12 ust.lo efeĘwności energetycanej. ' J-('

Potvlierdzam za zgodność z oryginalem

*ia ł.1.,, fr ., l., l{-,.... poopis .,|l.ł)P!ll

1. Ceny i stawki opłat dla grup odbiorc ów: C2, C3, C4, C0

1.1. Wysokośó cen w zakresie wytwarzania ciepła

cenaza zamówioną moc
cieplną

- roczl7a

- rata miesięczna

ń/MW/rok

zUMWlm-c

85 584,3l

7132,03

85 584,31

7132,03

cena nośnika ciepła



2. 1 , Stawka opłaĘ miesięcznej za zamowioną moc cieplną

grupa odbiorców

2. Stawki opłat dla grup odbiorców: G, LP

2.2. Stawka opłaty za ciepło

3. Stawka opłaĘ zn przyłączenie do sieci ciepłowniczej

4' Ustalone w CzęŚci ry.P§ !,s t*vtv ceny i sĘwkj opłat (netto) nie zawieĘą poda&u od towarów iusfug (VAT)' w odniesieniu Ó"' "i.i podatek iJ ,i*u.o* i usług 
- 

nilicza się zgodnie zobowiązującymi przepisami p.* poOutto*.go.

Potrvierdzam za zgodność z oryglnalem

o,,n ŹJ.'/.0.,, li,I_1"" podpis,llg,rA

średnica przyłącz,a

[mm]
stawka netto

złlm

233,81



l.

2.

cząścv
Zasady ustalania cen i stawek opłat

ny§'ii:§Ł:fiĄu":":r:ffł"["lil"m: 
#,yfy 

zostaĘustalone na podstawi e art.4]ustawy

Stawki oPłat z'a Prryłączenie do sieci ciepłowniczej określone w niniejs zej taryfie zostaĘ ustalonezgodnie z § 7 ust. 8 oraz § 25 roąoiąi"""iitu.yro*Ęo. '.^--'-]

czĘŚc vI
Warunki stosowania cen i stawek opłat

1' Ustalone w niniejszej taryfie ceny i,;tawki_ oqlat są stosowane przy zachowaniu standardów
lffiXil"u";;'* ojuio"o*, ł*o.. or.r"iion" ="*tuły * 'rok 

ń|ć'- e rozporądz.enia

2. W prrypadkach:

- niedotrzymania przęz sprzedawcę standardów jakościowych obsfugi odbiorcówlub niedohzYmanii Prz,ęz oJuio."ę warunków okreśionych * uro*i.' sprzedary ciepłalub umowie o Świadczenie usĘ prze.rł*iu iJYr,.yu"łi ciepła uruo * uroliie kompleksowej,- uszkodzenia lub stwierdzenia nióórawiało*y.l, *rti*łutłuou po*iu.Ńo] rozticzeniowego,- udzielenia bonifikat p|łlfugując}ł odbiorcy,- nielegalnego poboru ciepła,- 
J ' J --

stosuje się odPowiednio Postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzeniataryfowego.

CzĘŚc uI
Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niżdo 45 dnia od ania .1e.1 oPuulitor*ia * ori"*iń -Ędowym 
Województwa Kujawsko_Pomorskiego. " v'IwlullĄu UrzęaowYm WoJęwódzh

SPrzedawca zawiadomi Pisemnie odbiorcólciepła o_rozpoczęciu stosowania taryĘ,co najmniej nal4 dni przed wprowadzeniem 
""*Y.h;;;"i stawek opłat.

Potwierdzam za zgodność z oryginalem

PełnomocnikZarądu
dniu !ł.,.,M,,,.,, !,.l.r-.. roooo ..fl.]fi-ut


