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1. OBJAŚNmNIEPoJĘć
TJ$ę

I

sI(RoTÓw UZYWAI\IYoH w TARYFIE

w taryfie pojęcia omaczają
ustawa - ustawę dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne l Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz
625

zpóźn.n.l,

,

rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Minisba Gospodarki z dtńa l7 września
zoi1 r. w sprawie sznzngołowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf' oraz roz)lczcń z t5rtulu
raopatrznriiw oiefo lDzIJ- zŻ}Ia r' Nr I94, poz' L29I /,
rozporządznnie systemowe - rozporądzrnle Mirristra Gospodarki z dnia 15 stycmio
2007 r. w sprawie szszngółowyclr warunirów funkcjolrowa.nia syŃomów ciepłowniczych
l Dz.IJ. z2007 r. Nr 1ó, 1:'łz. 9Ż /,
taryfa _ zbiór ęen i stawek opłat oraz warunków ich stosowanią opracowany przaz
przedsiębiorstwo energetyczre i wprowadzany jako obowią-zująry dla okręślonych w nim
odbiorcow w Ębie okroślorrylrr ustawą
grupa taryfowa - grupa odbiorcórw korąystająca z usług zwiryanych z zaopat:zetriem w ciepło,
Z worv^{ roaiańii są prowadzone na podstawe tych samych cen i sŁawek opłat oraz
warunków ich stosowanią
odbiorra - knżrlogą kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umawy z przedsiębiorstwem

energetycznym,

poósięnińtwo energeĘczłre _ Miejskie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ
w zalacsię wyfwnrznni& orf,z przesyłania
gospodarcrą
.t"i'łntrrł.lśri
3p. o'.o. pfrwdda1c*
i dystrybucji cicpłą
oni"ł,t - tudowię lub budynek wTaz z insta1acjami odbiorczymi
ciepltl _ erlut3ię oięlnąwwodzic gorqooj,
łroołoctepli*-p{ąr:alue ze sobąurządzenia lub inslulur.ljo ułuĄce do wytwal'zarria ciopła,
siec ciepłówniqa _ połączone ze sobą urząd:nnta lub fustalacje, słu'Ące do przesyłania
_

'

i dystybucji ciepła zp źródełciepłado wężów cĘlnycĘ
instalacja onuu"ęz* _ połączonc ze strbą ur'ządzcnia lub instalĘc, słrrĄcc do tnansportowania
ciepłej wody źwęźów cieplnych lub rodeł ciepła do odbiorników cięła lub punktów
ciepła
poboru ciepłej wodyw obiekcie,

ń

rnwnętrzna instatac;a odbiorcza _ odcinki instalacji odbiorczych łącą9? guP"ory węznł
cieplny lub zrodło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektacĘ w tym w obiektacĘ w których
zainstalowany jęst gupowy węrnłcięlny tub źródło clepłą
ulcład pomialowo _^ rozliczeniowy _ dopuszczony do. stosowanią zgoónte z odrębnymi
zespoł vządzsit, sfu:Ęcych do pomiaruilościi parametńw nośnika ciepłą których
przepisami" -"t""ó*iąpoa't"*ę
do obliczęnia należnościz tytufu dostarczdnia ciepĘ
wstŁa"ia
_
sobą urządzenia luLl irstalację slu&cę do znriany rodąiu lub
ze
węzcl cicplny poią"^',"
ciepła dostarczane go z przyłącza oraz regulacji ilościciepła dostarczanego
p*u-"t'o*
"o,g'r;i*
do instalacji odbiorczYch,
grupoqry *ę*ł cieplny -węzeł cieplny obsfugującyTę""j yj"aen obiekĘ
wyłąpznie do jednego węz}a
ó*vłąr'a -_ odcinók śioi"i"pło*oiczej doprowadzający ciepło
ch instalacji odbiorcrych za grupowym węzłem cięln1,m lub
ii"ilo"go albo odcinek
źrodłeńciępŁąłączącyte instalacje z instalacjami odbiorczymi'ur obiektacĘ
zamówiona -o. ci"ploa - ustalonąprzuz odbiorę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie
tlo sięci ciepłowniczcj największą moc ciepln% j1*qw danym ohiękcie łlystąpi w warunkach
obliczeniowycĘ która zgodnie z olreślon1rmi w odębnych przepisach warunkami techniczn1mi
oru*y^ug*ialri technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pot y"iu strat ciepła w celu utrzymania norrraĘwnej temperafuql i w5rmiany powietrza
w pomieszcznniash,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy irurychurządznń lub instalacji,
nijegatny pobói energii cieplnej - pobieranie ciepła bezzavtarcia umowy' z całkowitym albo
pominięcióm układu pomiarowo-rozliczpniowego lub poprzrcz ingerencję w ten
""ęs"io*fr
*iua -u:ą"ą wpŁyw na zafałszowanie pomiarów dokonywanych prznz układ pomiaroworozliczeniowy.
Terenowego

tENElłGETYKI
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2. ZAI<RES DZIAŁALNo Ścr GosPoDAR CZEJ zwIĄzANEJ z Z AoP ATRZ,EIiiIEM

cIEPŁo

r. udzielonych przez Prezesa Urzędu
Przedsiębiorstwo energ etycme na podstawie koncesji z dnia 08.09.1998
na:
polegaj
ącą
Regulacji Energetyki prowadzi dńałaliośćgospodarczą
w CCl 47 / 699 N l2/98/EB ( z późn- nrr- ),
1 . wytwarzaniu ciepła - koncesja Nr
a Nr P C.C. / 4q l 699 N /2 l 9 8 lEB ( z późn' m')'
2 - prznsyłanju i dystrybucj i ciepła - koncesj

3.

crnpł,A NA GRUPY TARYFoWE

PoD7.IALoDBIoRcÓw

roryorządzsniataryfowego'
Podziafu odbiorców na gruPy taryfrrwe rlokonano zgodnie z $ 10
Grupa

Cha mlł;torystyka taryfowcj erupy orllriorców

tury[owa

Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni będącej własnością
przedsiębiorstwa energeĘcznego opalanej węglem kamiennym przy
* s*n.'*kiej 108 w-Nowym Tnrgu, do t'rtórych-dnostarczane iest
ciepło w postaii gorącej *ody o parametrach 130/70"C poprzez sieć
ciepłowniczą stanowiąą własnośćprzedsiębiorstwa energeĘcznąo'
w Ęrm:

odbiorcy pobierający cielo za pośrednictwem indywidualnych węźów
cieplnyoh będących własnościąoclbiorcy i eksploatowanYoh przez

w-os

odbiorcę.

odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów
cioplnych bęĘcych własnościąprzedsiębiorstwa cncrgetycznego

W-DS

i eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne'

odbiorcy pobierający ciepło 7A pośrednictwem grupowego węńa

cieplnegb i ze*nętrńy"h instalacji odbiorczych będących vrłasnością
i eksploatowalryclr prznz prrr'dsiębiorstwo enęrgetyczme'

odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni opalanej grym ziemnym
zlokatizowanój na os- Bór w Nowym Targu, do której ciepło

w

postoci

zewiętrznej
p
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RoDZAJE oRAz wYsoKoŚĆ cnx I sTAwEK oPł'AT

od.towarów i usług (VAT)'
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierająpodatku
Podatek VAT na\iczasię zgodnie ż obowiąpującymi przepisami'

1. Ceny zazznówionąmoc cleplną
Ceta zz zamówioną moc cieplną
Grupataqrfowa
7 891,08

w-os, w-Ds, w-GS
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w-Gs

G.OB

2-

Ceny ciepła
Cena ciepła

L.p.

zIJGI

Grupataryfowa

netto
30,22

w-os, w-Ds, w-Gs

't

3. Ceny nośnikaciepła

Cena nośnikaciepła

L.p.

Grupataryfowa

I

w-os, w-lJs, w-cs

irlJnt3

netto
18.37

4. Stawka opłaty miesięczrej zazamówionąmoc cieplną

L.p.

Grupataryfowa

1.

G-OB

stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moo cięplną
złl]vfW
netto

11003'4ó

5. Stlwkn opłaty za cicpło
Stawka opłaty za ciepło
T,.p.

Crupataryfowo

I

G.OB

ńJGl

,

nętto
86,72

ó. Sbwki opłat staĘch i micnnych ze usfugi przesyłowe
6.1- Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe

Stawki opłat staĘch za usfugi przesyłowe

L.p.

nętto

Grupa taryfowa

złlTvtWhok

zVMWm-c

I

w-os

1ó 206'89

1350,57

2.

w-Ds

27 307,35

2275,61

J.

W-GS

32 958,98

2746,58

6-2- Stawki opłat zuriennych za usługi przesyłowe

Śt'wti

opłat zrniennych za usługi prze yłowe

zAGl

L.p.

Gnlpa taryfowa

1

w-os

6,4'7

Ż.

W-DS

9,07

3.

w-Gs

10,58

netto
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7- Stawki opłatzaprzałącznnie do sieci

Stawka prryłączsnia

L.p.

Średnica rurociągu

/nettol
z-ł/mb

DN 50

1.

5.

178,57

zAsADY USTALANIA cEN I STAWEK oPł-AT

Ceny i stawki opłat zamieszr:mrrę w taryfie zostały ustalone zgodnie z z'asadalri'i określonyni w art. 45 ustawy
oraz w rozdziale 3 rozporząclŻśnia taĘafoweg()"
6' WARuNKI

sTosowANIA cEN T sTAwEK oPŁAT

jakościowych
Ustalone w ninieiszej taryfie ceny i stawki opłat sąstosowane przy zachowaniu parameĘów
nośnika ciepła i stanaaraow jakościowych obsługi odbiorów oraz sposobu załatwienia reklamacji, które
określonenstały w rozl/talę 6 roryorządzenla systemowego'
2. W prąrpadkach:
niedotrzyman ia przrz strony warunków umowy sprzedaĘ ciepłą
uszJ<odzenia lub stwierdzenianieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
udzielania bonifikat i naliczania upuśów przrysfugującyclr odbiorcy,
nielegalnego pobierarrla clepła
stosuje się od|owiednio postanowienia zavłarte w rczóziale 4 rozporządzenla taryfowego oraz obowią.zujące
przepisy o podatku od towarów i usług.

1.

7- ZA$ADY wPRowADzAIYIA ZMIAN cEN I sTAwEK oPŁAT

1-

2.

Przedsiębiorstwo energeĘczne wprowadza talyĘ do stosowania nie wcześniej niż po upĘwie 14 dni i nie
poźniej ntż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzieruriku Urzędowym Województwa MałopolskiegoZmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomośęiodbiorców ciepła poprzftz pisemne zawiadomienie

nowe ceny
planowanązmianą
za1;literającn

i

stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed ich
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