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l. C)R,TASNTF,NTF, Po.ĘC I SKRoTow IIZYWAI\rYCH w TARłT'IE

Uzfe w taryfie pojęcia oznaczają:
ustawa - ustawę z dnta 10 kwiętnia 1991 r. Prawo energetycznę l Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 zpóżn. zm.l,
rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010 r. w sprawie szczegóŁowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf orazrozliczeń z t5Ąułu
zaopatrzenia w ciepło lDz.U. z2010 r. Nr 194' poz. IŻ9l l,
rozporządzenie systemowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2001 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
lDz.U. z2007 r. Nr 16, poz.9Ż l,
taryfa _ zbior cęn i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energeĘczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim
odbiorców w trybie określonym ustawą
grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystająca z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło,
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz
warunków ich stosowania,
odbiorca - kazdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
enęrgetycznym,
przedsiębiorstwo energeĘczne _ Miejskie Przedsiębiorstwo EnergeĘki Cieplnej Nowy Targ
Sp. z o.o. prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wlwarzania oraz przesyłania
i dystrybucji ciepła,
obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej,
źród|o ciepla - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuĄce do w1'twarzania ciepła,
sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuzące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źrodeŁ ciepła do węzłów cieplnych,
instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, sfuzące do transportowania
ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów
poboru ciepłej wody w obiekcie,
zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł
cieplny lub zrodło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w Ęm w obiektach, w których
zainstalowany jest grupolvy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
układ pomiarowo _ rozliczeniowy _ dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębn1łni
przepisami, zespół urządzen, słuŻących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których
wskazania stanowiąpodstawę do obliczenia nalezności z Ę'tułu dostarczania ciepła,
węzeł cieplny - połączone Ze sobą urądzenia lub instalacje sfuĘce do zmiany rodzaju lub
parametrów nośnika ciepła dostarczanego zprzyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
grupowy węzeł cieplny _węzeł cieplny obsfugujący więcej niż jeden obiekt,
przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub
źrodłęm ciepła' łączący te instalacje z inslalacjami odbiorczymi w obiektach,
zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do
sieci ciepłowniczej największą moc cieplną jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach
obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi
oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza

w pomieszczeniach,
b) utrzymania normaĘwnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innychurządzeń lub instalacji,

nielegalny pobór energii cieplnej - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy' z całkowitym albo
częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten
układ mającą wpływ
rozliczeniowy.

przez układ pomiarowo-
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Przedsiębiorstwo energeĘczne na podstawie koncesji z dnia 08.09.1998 r. udzielonych przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi działalnośc gospodarcząpolegającąna:

1. w3,twarzaniu ciepła _ koncesja Nr WCC/47l699Nl2l98lEB (zpożn. zm. ),
Ż. przesyŁaniu i dystrybucji ciepła - koncesja Nr PCC/49/699NlŻlg\lEB (zpoźn. zm.).

3. PODZIAŁ oDBIoRCow CIEPŁA NA GRUPY TARYF0WE

Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z $ 10 rozporządzenia taryfowego.

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
Grupa

taryfowa

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 własność przedsiębiorstwa energeĘcznego,
w Ęm:

odbiorcy pobierający
cieplnych będących
odbiorcę.

ciepło za pośrednictwem
własnością odbiorcy i

indyrvidualnych węzłów
eksploatowanych przez W-OS

odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indyłvidualnych węzłów
cieplnych będących własnością przedsiębiorstwa energeĘcznego
i eksploatow any ch przez przed s i ęb iorstwo energ ety czne.

W-DS

odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem grupowego węzła
cieplnego i zewnętrznych instalacji odbiorczych będących własnością
i eksp loatow any ch przez przeds iębiorstwo energ eĘ czne.

W-GS

odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni opalanej g^zem ziemnym
zlokalizowanej na os. Bór w Nowym Targu, do której ciepło
w postaci gorącej wody dostarczane jest za pośrednictwem
zewnętrznej instalacji odbiorczej stanowiącej własność
przedsiębiorstwa energeĘcznego.

G-OB

4. RoDZAJE oRAz wYSoKoSC CEN I STAWEK oPŁAT

Ustalonę w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierająpodatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowięującymi przepisami.

1. Ceny za zamówioną moc cieplną

Cena za zamówioną moc cieplną

Grupa taryfowa

złlMWlrok

w-os, w-DS, w-GS 93 443,33
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2' Ceny c'ięp13

L.p. Grupa taryfowa

Cena ciepła
złlGJ
netto

W-OS, W-DS, W-GS Ż6,20

3. Ceny nośnika ciepła

L.p. Grupa taryfowa

Cena nośnika ciepła
zŁlm3

netto

W.OS, W-DS, W-GS 17,88

4. Stawka opłaĘ miesięcznej zazamówionąmoc cieplną

L.p. Grupa taryfowa

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
złlMW
netto

G-OB 15 560,31

5. Stawka opłaĘ zaciepło

L.p. Grupa taryfowa

Stawka opłaty za ciepło
złlGJ
netto

I G-OB 66,37

6. Stawki opłat staĘch i zmiennych za usługi przesyłowe

6.1. Stawki opłat stĄch za usfugi przesyłowe

L.p. Grupa taryfowa

Stawki opłat stĄch za usługi przesyłowe

netto

złAvlWrok złlMWlm-c

1 W-OS 16 t74,08 I 341,84

Ż. W-DS Ż6 824,40 2 Ż35'37

J, W-GS 34 373,5"1 2 859,46

ó.2. Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe

L.p. Grupa taryfowa

Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe
złlGJ
netto

I W-OS 5,59

2. W-DS J,69

J. W-GS i 9,85
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7. Starł,ki opłat za przyłączenie do siecl.

Taryfa nie za'wiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ przedsiębiorstwo energeĘczne nie
planuje przyłączenia nowych odbiorców. Jezeli wystąpi taka potrzeba to przedsiębiorstwo energeĘczne
nięzwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi do Prezesa URE o jej zatułięrdzenie.

5. ZASADY USTALANIA CEN I sTAwEK oPŁAT

Ceny i stawki opłat zamieszczone w taryfie zostaĘ ustalone zgodnie z zasadami określonymi
w art. 45 ustawy oTazw rozdziale 3 rozporządzeniataryfowego.

6. WARI]NKI SToSowANIA CEN I sTAwEK oPŁAT

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowanę przy zachowaniu parametrów
jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsfugi odbiorców oraz sposobu
załatwienia reklamacji, które określone zostaĘ w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

Ż. Wprzypadkach:
n i edotrzyma nia pr zez strony warunków umowy spr zedaĘ ciepła,
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
udzi e l an ia bon if'ik at i naIiczania upustów przysfu guj ących odbiorcy,
nielegalnego pobierania ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego
oraz obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usfug.

7. ZASADY WPRoWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT

1. Przedsiębiorstwo energetyazne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upłyrvie
14 dni i nie póŹniej niŻ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Małopolskiego.

Ż. Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne
zawiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opŁat oraz podstawę ich zmiany, co najmniej
na 14 dni przed ich planowanązmianą.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY


