Zakład Gospodarki Ciepłowniczej
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o.
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Wierzbowa 136

TARYFA DLA CIEPŁA

Tomaszów Mazowiecki 2007r.

CZĘŚĆ 1
INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowanym
przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. przy
uwzględnieniu następujących aktów prawnych:
1. Podstawą prawną stosowanej taryfy są w szczególności:
•
•

•

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz.
625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905), zwana dalej ustawą,
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193 poz. 1423), zwane dalej
rozporządzeniem taryfowym,
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z
2007 r. Nr 16 poz. 92), zwane dalej rozporządzeniem systemowym.

2. Objaśnienia pojęć i skrótów uŜywanych w taryfie.
2.1. Źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuŜące do wytwarzania
ciepła.
2.2. Sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuŜące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.
2.3. Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŜące do zmiany rodzaju
lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła
dostarczanego do instalacji odbiorczych.
2.4. Układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi
przepisami, zespół urządzeń, słuŜących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła,
których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleŜności z tytułu dostarczania
ciepła.
2.5. Moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego
nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu.
2.6. Zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o
przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie
wystąpi dla warunków 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 normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
2.7. Odbiorca - kaŜdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z
przedsiębiorstwem ciepłowniczym.
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2.8. Przedsiębiorstwo ciepłownicze - Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie
Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim – przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to
przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją.

CZĘŚĆ 2
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ
Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO
Przedsiębiorstwo ciepłownicze prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie koncesji z dnia 5 listopada
1998 r. udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:
-

wytwarzania ciepła – decyzja Nr WCC/573/339/U/OT-4/98/WL z późn. zm.

-

przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja Nr PCC/601/339/U/OT-4/98/WL z późn. zm.

CZĘŚĆ 3
PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
1.

Podział odbiorców na grupy.

Grupa C1 – Odbiorcy zasilani w ciepło, w postaci ciepłej wody, wytwarzane w kotłowni
węglowej,
stanowiącej
własność
przedsiębiorstwa
ciepłowniczego,
zlokalizowanej przy ul. Wierzbowej 136, poprzez sieć ciepłowniczą naleŜącą
do przedsiębiorstwa ciepłowniczego i węzły cieplne stanowiące własność
odbiorców i przez odbiorców eksploatowane.
Grupa C2 – Odbiorcy zasilani w ciepło, w postaci ciepłej wody, bezpośrednio ze źródła
ciepła, lokalnej kotłowni gazowej, zlokalizowanej przy ul. Długiej 1/9.
Kotłownia stanowi własność przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
Grupa C3 – Odbiorcy zasilani w ciepło, w postaci ciepłej wody, bezpośrednio ze źródła
ciepła, lokalnej kotłowni gazowej, zlokalizowanej przy ul. Farbiarskiej 18.
Kotłownia stanowi własność przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

CZĘŚĆ 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
1. Ceny i stawki opłat
1.1 W zakresie wytwarzania ciepła
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Grupa
odbiorców
C1
C2
C3

Cena za zamówioną moc
cieplną
netto
Brutto
zł/MW/m-c zł/MW/m-c
zł/MW/rok
zł/MW/rok
3.644,32
4.446,07
43.731,84
53.352,84
6.748,74
8.233,46
80.984,88
98.801,55
6.783,22
8.275,53
99.306,34
81.398,64

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

netto
zł/GJ

brutto
zł/GJ

netto
zł/m3

21,48

26,21

10,23

37,17

45,35

38,51

46,98

brutto
zł/m3
12,48

1.2 W zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

Grupa
odbiorców

C1

Stawki opłat za usługi przesyłowe
Stawki opłat stałych
Stawki opłat
zmiennych
netto
Brutto
netto
brutto
zł/MW/m-c zł/MW/m-c zł/GJ
zł/GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok
630,20
768,84 2,77
3,38
7.562,40
9.226,13

W cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) naliczony
w wysokości 22 %, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.
Przedstawione poniŜej przyłącza wykonano w technologii preizolowanej.
Średnica przyłącza

DN 20

Stawka opłaty za przyłączenie
do sieci netto
[zł/mb przyłącza]
120,81

DN 25

130,75

DN 32

140,70

DN 40

152,21

DN 50

164,82

DN 65

180,99

Stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku VAT, który będzie naliczony,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
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CZĘŚĆ 5
ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT
Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła, zostały ustalone
zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz w rozdziale
3 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ 6
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia
systemowego.
2. Ponadto w przypadkach:
• niedotrzymania przez przedsiębiorstwo ciepłownicze standardów jakościowych obsługi
odbiorców,
• niedotrzymanie przez strony warunków umowy sprzedaŜy ciepła,
• uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiaroworozliczeniowego;
• udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy;
• nielegalnego poboru ciepła;
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
3. Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat zawartych
w niniejszej taryfie i w odniesieniu do nich podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.

CZĘŚĆ 7
ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT
Odbiorcy będą zawiadamiani w formie pisemnej o wprowadzaniu do rozliczeń
nowych cen i stawek opłat. Zawiadomienie odbiorców nastąpi co najmniej na 14 dni przed
datą, od której będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat.
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