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oBJAŚNIEI',{IE POJĘC I SI(RoTow UZYWAI.{YCH w TARYT'IE

I]zfle w taryfie pojęcia oznaczają'.
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ustawa - ustawę
poźn. zm.l ,

z dnia

10

kwietnia 1991 r. Prawo energeĄlczn e l Dz.lJ. z Ż012 r., poz. 1059 z

rozporządzenie taryfowe - rozporządzetię Ministra Gospodarki z dnia I7 września
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz roz|iczeń z rytułu
zaopatrzenia rł, ciepło lDz.U' z2010 r. Nr 194, poz.I29I /,
rozporządzenie systemorł'e - rozporządzenie Ministra Gospodarl<i z dllia 15 stycztlia
2001 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
l Dz. U . z 2001 r. Nr 16, poz. 9Ż l,
taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz, warllnków ich stclsowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energeĘlczne i wprowadzany jako obowiązujący dla okreś|onych w nim

odbiorców w trybie określonym ustawą,
grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystająca z usfug mviązanych z zaopatrzeniem w ciepło,
z którymi rozIiczenia są prciwadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz
warunków ich stosowania,
odbiorca _ kazdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energeĘcznym,
przedsiębiorstwo energetyczne - Miejskie Przedsiębiorstwo EnergeĘki Cieplnej Nowy Targ
Sp. z o.o. prowadzące działalnośó gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłanta
i dystrybucji ciepła,
obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
ciepło _ energię cieplną w wodzię gorącej,
źródłociepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje sfuzące do wlwarzarria ciepła,
sieć ciepłownicza _ połączollę Zę sobą urząclzcnia lub instalacje, słuzące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze żródeł ciepła do węzłów cieplnych,
instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuzące do transportowania
ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych |ub źrodełciepła do odbiorników ciepła lub punktów
poboru ciepłej wody w obiekcie,

zelvnętrznn instolucjn

odbiorcza

odcinki instalacji odbiorczy'ch łączącc grupowy węzeł

cieplny lub źródłociepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w Ęm w obiektach' w których
zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub Źródło ciepła,

układ pomiarowo _ rozliczeniorvy _ dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi
przepisami, zespoł urządzeń, służących do pomiaru ilościi parametrów nośnikaciepła, których
wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleznościz łtułudostarczania ciepła'
węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje sfużące do zmiany rodzaju lub
parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilośoiciepła tlostarozanego
do instalacji odbiorczych,
grupowy węzeł cieplny - rvęzeł cieplny obsfugujący rvięcej niz jeden obiekt,
przyłącze _ odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub
źrodŁem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot rrhiegający się o przyłączenię
rjo siec.i c'iepłowniczej na.jwiększą moc' cieplną,.jaka rv dan1rp obiekcie rł1'stąpi rł, q,arunkach
obliczelliclwyclr, która zgodrtie z tlkreślclrrylrri w otlręblryołr przepisaoh warunkami technicznymi
oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzrymania normaĘwnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
" c) prawidlqw.ęJ pracy innychurządzeń lub instalacji,
nielegalny pohór energii cieplnej - pohieranie ciepła hez zawarcia llmowy' z całkorłzib,m albo
częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzęz ingerencję w tęn
układ mająbą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-
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2.

ZAKRES DZIAŁALNoŚcr GoSPoDARCZEJ ZwIĄZANEJ Z ZAIPATRZENIEM w CIEPŁo

Przedsiębiorstwo energeĘczne na podstawie koncesji z dnia 08.09.199B r. udzielonych przez Pręzesa Urzędu
Regulacj i Energefyki prowadzi działalnośógospodarczą po legaj ącą na:
. wytw ar zaniu ciepła _ koncesj a

N 12 l 9 B lEB ( z p oźn. zm. ),
2. przesyłaniu i dystrybucji ciepła - koncesja Nr PCC/49I699Nlzlg\tsB (zpoźn. zm.).
1

3. PoDzIAŁ oDBIoRCow

Nr WCC/47

/

69

9

CIEPŁA NA GRIIPY TARYFOWE

Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z $ 10 rozporządzeniataryfowego.
Grupa
taryfowa

CharakterysĘka taryfowej grupy odbiorców

Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni będącej własnością

przedsiębiorstwa energeĘcznego opalanej węglem kamiennym przy
ul. Szaflarskiej 108 w Nowym Targu, do których dostarczane jest
ciepło w postaci gorącej wody o parametrach 130/700C poprzez sieć
ciepłowniczą stanowiącą własnośćprzedsiębiorstwa energeĘcznego,
w Ęm:

odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów
cieplnych będących rvłasnościąodbiorcy i eksploatorvanych przez
odbiorcę.

odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów
cieplnych będących własnościąprzedsiębiorstwa energeĘcznego
i eksp l oatowanych

pr

zez przeds iębiorstwo

w-os

W-DS

ener gety czne.

odbiorcy pobierający ciepło za pośredntctwem grupowego węzła
cieplnego i zewnętrznych instalacji odbiorczych będących własnością
i eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energeĘczne.
odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni opalanej gazem ziemnym
zlokalizowanej na os. Bór w Nowym Targu' do której ciepło
w postaci gorącej wody dostarczane jest za pośrednictwem

zewnętrznej instalacji odbiorczej stanowiącej

W.GS

G-OB

własność

przedsiębio rstwa energetyczn ego.

4.

RoDZAJE oRAZ wYsoKoSC CEN I STAWEK oPŁAT

Ustalonc w taryfic ccny i stawki opłat rrie zawierająpodatku od towarów i usług (VAT).
Pcldatck VAT lraliciłl się zgodrric z ubowiązującyrrri przcpisarlli.
Ustalone w taryfie stawki opłat za usługi przesyłowe oraz stawki opłat za ciepło uwzględniają koszĘ realizacji
obowiązku, o którym mowa w art.12 ust. 1 ustawy o efektywności energeĘcznej.

1. Ceny zazamówioną moc cieplną

L.p.

Cenaza zamówioną moc cieplną

,i'"'

'i,

Grupa taryfowa

netto

rt

l

W-oS, w-DS,

złlMWlrok
W-QĘr,,a,,,,r,

złlMWlm-c

t ','./: I ,_ :/ r /i f-
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85 _161-07
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1 096,16
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Ceny ciepła
Cena ciepła

L.p.

złlGJ

Grupa taryfowa

netto
1

W-OS, W-DS, W-GS

Ż9.43

3. Ceny nośnikaciepła

L.p.

Cena nośnikaciepła
ńlm3

Grupa taryfbwa

netto
I

W-OS, W-DS, W-GS

23,02

4. Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

Stawka opłaty miesięcznej zazamówioną moc cieplną
L.p.

złlMW

Grupa taryfowa

netto
I

5. Stawka

G-OB

70 298,19

opłaĘ zaciepło
Stawka opłaty za ciepŁo

L.p.

złlGJ

Grupataryfowa

netto
I

G-OB

75,09

6. Stawki opłat stałych i zmiennych za usfugi przesyłowe

6.1. Stawki opłat staĘch za usługi przesyłowe
Stawki opłat stałyclt za usługi przesyłclwe
L.p.

Grupa taryfowa

nettt'l

złlMWlrok

złlMW/m-c

W-OS

r7 564,3'I

1 463,70

'Ż.

W-DS

31322,87

2 610,24

.t,

W-GS

31 567,33

2 610,61

6.2. Stawki opłat zmiennychza usługi przesyłowe

Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe
L.p.

złlGI

Grupa taryfowa

Nęfto

W-OS
2.

W.DS

J.

W-GS

7,55
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7. Stawki opłatzaptzyłączenie do sieci

L.p.

Średnica rurociągu

Stawka przyłączenia
lnettol
zŁlmb

DN 50

I

5.

162,50

ZASADY USTALANIA CEN I STAWBK oPŁAT

Ceny i stawki opłat zamieszczone w taryfie zostaĘ ustalone zgodnie z zasadami określonyni w art. 45 ustawy
or az w r ozdziaIę 3 r ozporządzenia taryfowego.

6.

WARUNKI STosowANIA CEN I sTAwEK OPŁAT

1.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są Stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych
nośnikaciepła i standardów jakościowych obsfugi odbiorców oraz sposobu załatwięnia reklamacji, które
okręślonezostĄ w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

Ż. Wprzypadkach:

zez strony warunków umowy spr zedaĘ ciepła,
uszkodzenia lub shvierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiaror.vo-rozliczcniowcgo,
udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
nielegalnego pobierania ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w rozdzia|e 4 rozporządzenia taryfowego oraz obowiązujące
przepisy o podatku od towarów i usług.
n

iedotrzyman ia

pr

7. ZASADY WPRoWADZANIA ZMIAN CEN I sTAwEK oPŁAT
Przedsiębiorstwo energeĘczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upĘwie 14 dni i nie
później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Małopolskiego.
Ż. Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomościodbiorców ciepła popfzez pisemne zawiadomienie
zawierujące nowe ceny i stawki opŁat oraz podstawę ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed ich
planowaną zmianą.
1.

PRoKUĘNT
mgt tnz. Kazim

