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1. Objaśnienia pojęć zawartych  w taryfie 

ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.  
poz. 1059 z późn. zm.), 

rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 
września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), 

ustawa o efektywności energetycznej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o 
efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz.551 z poźn. Zm.), 

taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez 
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych 
w nim odbiorców w trybie określonym ustawą, 

przedsiębiorstwo energetyczne –  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
„CIEPŁOGAZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krupskim 
Młynie (zwane w dalszej części taryfy – PEC CIEPŁOGAZ Sp. z o.o.) - podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła,  przesyłania i 
dystrybucji  ciepła, 

odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z 
przedsiębiorstwem energetycznym, 

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do 
wytwarzania ciepła, 

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do 
przesyłania  
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, 

lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, które 
bezpośrednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie dla których zamówiona 
moc cieplna nie przekracza 0,2 MW; 

obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; 

węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany 
rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji 
ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych, 

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do 
transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła 
lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 

układ pomiarowo-rozliczeniowy  - dopuszczony do stosowania zgodnie z 
odrębnymi przepisami zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z 
tytułu dostarczania ciepła, 

grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z 
zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych 
samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, 

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplną jaka 
w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która 
powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:  
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pokrycia strat ciepła w obiekcie zapewniającą utrzymanie normatywnej 
temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym 
obiekcie, 

zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach 
czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie, 

zapewnienie prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji zgodnie z 
określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi. 

warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego 
określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest 
dostarczane ciepło (dla Katowic t zew. oblicz. = - 20  

0
C), 

nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z 
całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub 
poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów 
dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

 

 

2. Zakres działalności gospodarczej związanej z 
zaopatrzeniem w ciepło 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „CIEPŁOGAZ” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krupskim Młynie, prowadzi działalność 
gospodarczą na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U.  2012r. poz. 1059 z późn. zm.) 

 

 

3. Podział na grupy odbiorców 

Odbiorcy zaopatrywani w ciepło przez PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o., w zależności 
od źródła ciepła, sieci ciepłowniczej, zostali podzieleni na następujące grupy : 

Grupa 
odbiorców 
ciepła 

Charakterystyka odbiorców ciepła 

KS 

Odbiorcy pobierający ciepło ze źródeł ciepła tj .kotłowni centralnych 
zlokalizowanych w Krupskim Młynie przy ulicach Tarnogórskiej 12, 
Zawadzkiego 3, Leśmiana poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną  
przez PEC „CIEPŁOGAZ” SP. z o.o.; nośnik ciepła – ciepła woda 

KL 

Odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z lokalnych źródeł ciepła- 
kotłowni zlokalizowanych w ; 

Krupski Młyn Osiedle Ziętek w budynku nr 6, 7, 16,17,                                          
Krupski Młyn  ul. Mickiewicza 1, Powstańców Śląskich 2                                            
Potępa ul. Tarnogórska 2,12                                                                   
eksploatowanych przez PEC :CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o.; nośnik ciepła 
woda                      
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4. Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat 

 

1.1. Grupa odbiorców:  KS 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary 
Wartość  

Netto zł 

1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 110 782 

2. 
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc  
cieplną 

zł/MW/m-c 
9 231,83 

3. Cena ciepła zł/ GJ 60,03 

4. Cena nośnika ciepła zł/m3 10,28 

5. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 22 816 

6. 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 

zł/MW/m-c 
1 901,33 

7. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 14,58 

*  ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT Podatek  
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 

1.2. Grupa odbiorców:   KL 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary 
Wartość  

Netto zł 

1. 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 13 266,75 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/ GJ 63,11 

 * ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT Podatek 
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 

 

 

 

 

4.1. Ceny usług dodatkowych 
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Przedsiębiorstwo ciepłownicze wykonuje, na zlecenie odbiorcy, czynności 
związane                       z uruchomieniem i przerwaniem dostarczania ciepła do 
wskazanych przez odbiorcę obiektów. 

Czynności, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo ciepłownicze wykonuje: 

nieodpłatnie — w przypadku gdy jest to pierwsze zlecenie odbiorcy na: 

rozpoczęcie dostarczania ciepła do wskazanego obiektu po przyłączeniu tego 
obiektu do sieci ciepłowniczej, 

rozpoczęcie dostarczania ciepła w danym roku w celu ogrzewania wskazanego 
obiektu, 

przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania wskazanego obiektu po 
rozpoczęciu dostarczania ciepła; 

odpłatnie — za każde dodatkowe zlecenie odbiorcy dotyczące przerwania lub 
rozpoczęcia dostarczania ciepła do wskazanych obiektów. 

Za czynności, o których mowa w ust. 2, pkt.2) oraz inne na zlecenie odbiorcy, 
przedsiębiorstwo ciepłownicze pobiera opłatę w wysokości ustalonej w „Wykazie 
opłat dodatkowych i uproszczonym systemie rozliczeń”. 

 

 

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

a) W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat 
za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów 
ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, określonych  w przepisach wydanych na 
podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 
publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami), 
obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie przy odpowiednim 
uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U.  2012r. poz. 1059 z późn. zm.) 

b) W razie powierzenia wykonania usług z zakresu przyłączenia do sieci 
osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za 
przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych 
do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod 
warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, 
o których mowa w pkt. a). 

 

5. Zasady ustalania cen i  stawek opłat 

Ceny i stawki opłat zamieszczone w pkt.4 taryfy dla ciepła zostały ustalone 
zgodnie z zasadami określonymi  w  art. 7, art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.  2012r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291). 
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6. Sposób obliczania opłat. 

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną - pobierana w każdym 
miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną 
moc cieplną (lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną) dla danej 
grupy taryfowej. 

Opłata za ciepło - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpi¸ pobór ciepła, 
stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do 
węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i 
instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła (lub stawki opłaty za ciepło) 
dla danej grupy taryfowej. 

Opłata za nośnik ciepła - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpi¸ pobór 
nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na podstawie 
odczytów wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego zainstalowanego w 
miejscu określonym w umowie, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej. 

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe - pobierana w każdym 
miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej 
za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

Oplata zmienna za usługi przesyłowe - pobierana za każdy miesiąc, w którym 
nastąpi¸ pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego 
na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty 
zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu 
standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6  
rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 92).  

W przypadkach: 

niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, 

udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 

nielegalnego poboru ciepła, 

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
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kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) z uwzględnieniem warunków określonych w 
umowach. 

Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat 
obowiązujących w niniejszej taryfie dla ciepła. 

 

8. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat      

 

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 planowaną zmianą, nie później jednak niż 
45 dni od daty jej opublikowania. 

 

 

 

 

 

 

9. Cennik usług dodatkowych 

  

L.p. 
Rodzaj opłat /usługi 

opłata netto      
zł 

1. Opłata za każde dodatkowe przerwania lub rozpoczęcia 
dostarczania 

Ciepła na wniosek odbiorcy lub z jego winy – stanowi iloczyn 

liczby przyłączy, w których przerwano lub wznowiono dostarczanie 

ciepła i stawki opłaty za przerwanie lub wznowienie dostarczania 
ciepła. 

45,08 

2. Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej 

przez dostawcę na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego 

163,93 

3. W przypadku powiadomienia dostawcy o naruszeniu (uszkodzeniu) plomby pobiera 
się 50% wysokości opłat ustalonych w pkt. 2. 

4. Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej 

przez dostawcę przy wstrzymaniu dostawy ciepła i samowolne 

podłączenie instalacji. 

286,89 

5. Sporządzanie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na 10,00 
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Wniosek odbiorcy dla obiektu zasilanego za okres do 12 m-cy 

6. Sporządzanie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na 

Wniosek odbiorcy dla obiektu zasilanego za okres powyżej 12 m-cy 

15,00 

7. Opłata za usługi pogotowia ciepłowniczego – stanowi sumę iloczynów ilości usług, 
wykonanych przez pogotowie ciepłownicze i stawek za ich wykonanie. 

 Stawki opłat za usługi pogotowia ciepłowniczego** wynoszą:  

a)* Napełnianie lub uzupełnianie instalacji 36,00 

b) Spuszczanie wody z instalacji wewnętrznej, 

- Odbiorcom ciepła, zasilanym z węzłów będących własnością PEC 
„CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o., przysługuje w czasie trwania sezonu 
remontowego jednokrotne bezpłatne dokonanie spuszczenia wody z 
instalacji wewnętrznej celem jej przeglądu lub remontu. 

36,00 

c) Wyłączenie i włączenie pionu, 36,00 

d) Odpowietrzanie instalacji Odbiorcy 36,00 

e) Zmiana nastaw sterowników lub regulatorów dla Odbiorców zasilanych z węzłów 
lub kotłowni będących ich własnością **: 

   

 - zmiana parametrów krzywej grzania 25,00 

 - zmiana programu czasowego obniżeń temperatury 25,00 

 - zmiana nastaw – temperatury c.w.u., min. ciśnienia w instalacji 25,00 

 - wprowadzenie programu wakacyjnego 50,00 

 - zmiany w programie sterownika 300,00 

 - sprawdzenie układu automatyki, lokalizacji awarii, wskazanie 
przyczyn 

150,00 

 - sprawdzenie licznika ciepła, odbiór techniczny licznika 100,00 

 - drobne naprawy zgodnie z 
poniesionymi 
kosztami 

f) Usunięcie awarii na instalacji wewnętrznej odbiorcy, który nie 
posiada własnych służb utrzymania ruchu, za zgodą lub bez zgody 
odbiorcy 

zgodnie z 
poniesionymi 
kosztami 

g) 

 

Obsługa, regulacja, inwentaryzacja instalacji wewnętrznej Odbiorcy zgodnie z 
poniesionymi 
kosztami 

h) Opłata za montaż i demontaż wymienników ciepła w węzłach nie 

Będących własnością PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o.; 

zgodnie z 
poniesionymi 
kosztami 
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 * opłaty w punkcie a nie obejmują wartości nośnika ciepła zużytego do napełnienia 
instalacji. Opłaty za nośnik pobierane będą zgodnie z taryfą dla ciepła PEC 
„CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. 

** - stosuje się każdorazowo, na pisemne zlecenie Odbiorcy. 

8. Opłata za dodatkowe zlecone przez Odbiorcę sprawdzenie prawidłowości wskazań 
układu pomiarowo – rozliczeniowego – zgodnie z poniesionymi kosztami. 

9. Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby legalizacyjnej założonej 
przez Główny Urząd Miar, wg 8.kosztów legalizacji. 

10. Za zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia pomiarowego przez odbiorcę pobiera 
się opłatę w wysokości dwukrotnej jego wartości, obowiązującej w dniu 
stwierdzenia szkody. 

11. Opłata za dodatkowe dokonanie zmian nastaw sterowników lub regulatorów 
pogodowo-dobowych na wniosek Odbiorców zasilanych z węzłów lub kotłowni 
będących własnością PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o.*** - zgodnie z punktem 7.e. 

*** Odbiorcom ciepła, zasilanym z węzłów będących własnością PEC 
„CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o., przysługuje w czasie trwania sezonu grzewczego 
jednokrotne bezpłatne dokonanie zmian nastaw regulacyjnych centralnego 
ogrzewania oraz jednokrotne bezpłatne dokonanie nastaw parametrów ciepłej 
wody. 

12. Opłata za uzgodnienie kolizji z sieciami cieplnymi 50,00 

13. Opłata za uzgodnienie dokumentacji technicznej kotłowni, węzła 
cieplnego. 

150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


