Zatacznik do Decyzji
NrOWR-4210-27/2013/141/XI-A/AL

Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

z dnia<6> Vjmzdziernika 2013 r.

TARYFA DLA CIEPLA

"Energetyki" spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq
I Objasnienia pojec uzywanych w taryfie

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

ustawa o efektywnosci energetycznej - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej
(Dz. U.z2011 r. Nr94, poz. 551 ze zmianami)

rozporzqdzenie taryfowe - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 2010 r. w sprawie
szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w cieplo (Dz. U.
z2010r.Nr 194, poz. 1291),

rozporzqdzenie o funkcjonowaniu systemow cieplowniczyeh - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowaniu systemow cieplowniczyeh (Dz. U.
z2007r.Nr 16, poz. 92),

taryfa - zbior cen i stawek oplat oraz warunkow ich stosowania, opracowany przez przedsiqbiorstwo
energetyczne i wprowadzany jako obowiazujaxy dla okreslonych w nim odbiorcow w trybie okreslonym
ustawa^

przedsiebiorstwo energetyczne, sprzedawca - „Energetyka" sp. z o.o. z siedziba. w Lubinie, prowadza.ee
dzialalnosc gospodarcza^ w zakresie wytwarzania oraz przesytania i dystrybucji ciepla,
odbiorca - kazdy, kto otrzymuje lub pobiera cieplo na podstawie uniowy z przedsiebiorstwem energetycznym,
odbiorea koncowy - odbiorca dokonujacy zakupu ciepla na wlasny uzytek,

grupa taryfowa - grupa odbiorcow korzystaja.cych z ushig zwia.zanych z zaopatrzeniem w cieplo, z ktorymi
rozliczenia sa^ prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek oplat oraz warunkow ich stosowania,
/rodlo ciepla - polaczone ze soba. urzadzenia lub instalacje sluzace do wytwarzania ciepla,
siec cieplownicza - polaczone ze soba. urzadzenia lub instalacje. sluzace do przesytania i dystrybucji ciepla ze
zrodel ciepla do we/Jow cieplnych,

przyl^cze - odcinek sieci cieplowniczej, doprowadzajqey cieplo wylqcznie do jednego wezta cieplnego, albo
odcinek zewnqtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wezlem cieplnym lub zrodlem ciepla, tqcza_cy te
instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

wezel cieplny - polaczone ze soba^ urzadzenia lub instalacje sluzace do zmiany rodzaju lub parametrow
nosnika ciepla dostarczanego z przylacza oraz regulacji ilosci ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych,
instalaeja odbiorcza - polaczone ze sobq urzqdzenia lub instalacje sluzace do transportowania ciepla lub
cieplej wody z w^zlow cieplnych lub zrodel ciepla do odbiornikow ciepla lub punktow poboru cieplej wody
w obiekcie,

obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

uklad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrebnymi przepisami zespol
urza^dzeh sluzacych do pomiaru ilosci i parametrow nosnika ciepla, ktorych wskazania stanowic\ podstaw^ do
obliczenia naleznosci z tytulu dostarczania ciepla,
moc cieplna - ilosc ciepla wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okreslonego nosnika ciepla albo
ilosc ciepla odebranego z tego nosnika w jednostce czasu,
zamowiona moc cieplna - ustalona przez odbiorce lub podmiot ubiegajacy si? o przyla^czenie do sieci
cieplowniczej najwieksza moc cieplna, jaka w danym obiekcie wysti\pi w warunkach obliczeniowych, ktora

(Im)

zgodnie z okreslonymi vv odrebnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi
dla danego obiektu jest niezbedna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepla vv celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury cieplej wody vv punktach czerpalnych. prawidlowej pracy innych
urza.dzeh lub instalacji,
warunki obliczcniowe - obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego okreslona dla strefy
klimatycziicj. w ktorej sa. ziokalizowane obiekty, do ktorych jest dostarczane cieplo. normatywna temperatura
cieplej wody,
nielegalne pobieranie ciepla - pobieranie ciepla be/ /.awareia umowy z przedsiebiorstwem energetycznym,
/. calkowitym albo cz^sciowym pominiv'cicm ukladu pomiarowo-rozliezeniowego lub popr/.ez ingerencje w ten

uklad majaca^ wplyw na zafalszowanie pomiarow dokonywanych przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy.

II Zakres dzialalnosci gospodarczej zwiay.anej z zaopatrzeniem w eieplo

Przedsiebiorstwo energetyczne prowad/i dzialalnosc gospodarczq w zakresie wytwarzania oraz
przesylania i dystrybucji ciepla. Dzialalnosc ta prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 26 pazdziernika 1998 r. na wytwarzanie ciepla
nr WCC7392/141/U/3/98/RW
ze
zmianami
oraz
na
przesylanie
i
dystrybucje
ciepla
nr PCC/411/141/U/3/98/RW ze zmianami.

Ill Podzial odbiorcow na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporzadzenia taryfowego. w tarytie wyodrebniono nastepuja.ee grupy
taryfowe:

Grupa LP 1

Odbiorcy zaopatryvvani vv cieplo bezposrednio z elektrocieplowni sprzedawcy EC-1 Lubin
lub EC-2 Polkowice.

Grupa L2

Odbiorcy na tcrcnie gminy i miasta Lubin. zaopatrywani w cieplo z elektrocieplowni
sprzedawcy EC-1 Lubin lub EC-2 Polkowice za posrednictwem sieci cieplowniczej
sprzedawcy.

Grupa P2

Odbiorcy na terenie gminy Polkowice. zaopatrywani w cieplo z elektrocieplowni sprzedawcy
EC-1 Lubin lub EC-2 Polkowice /a posrednictwem sieci cieplowniczej sprzedawcy.

Grupa P3

Odbiorcy na terenie gminy Polkowice, zaopatryvvani vv cieplo z elektrocieplowni sprzedawcy
EC-1 Lubin lub EC-2 Polkowice za posrednictwem sieci cieplowniczej i wezlow cieplnych
sprzedawcy.

4»

Grupa Glw

Odbiorcy zaopatrywani vv cieplo w postaci wody goracej bezposrednio z elektrocieplowni
sprzedawcy EC-3 Glogovv.

Grupa Glp

Odbiorcy zaopatryvvani vv cieplo w postaci pary wodnej bezposrednio z elektrocieplowni
sprzedawcy EC-3 Glogovv.

Grupa LGlw

Odbiorcy zaopatryvvani vv cieplo w postaci wody goracej bezposrednio z elektrocieplowni
sprzedawcy EC-4 Legnica.

Grupa LGlp

Odbiorcy zaopatryvvani vv cieplo w postaci pary wodnej bezposrednio z elektrocieplowni
sprzedawcy EC-4 Legnica.

IV Rodzaje oraz wysokosc cen i stawek oplat

Ustalonc vv taryfie ceny i stawki oplat nie zawieraja. podatku od towarow i uslug (VAT). Podatek VAT nalicza
si? zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
1. Ceny i stawki oplat za cieplo

Wysokosc cen i stawek oplat
Wyszczegolnienie

Jednostki

Grupa LP1

Grupa L2

zl/MW/rok

87 814,08

87 814,08

rata miesieczna

7 317,84

7 317,84

Cena ciepla

/l/GJ

25,25

25,25

Cena nosnika ciepla

zl/m'

14,83

14,83

Cena za zamowiona. moc cieplna.

Stavvka oplaty stalej za uslugi
przesylowe
Stawka oplaty zmiennej
/a uslugi pr/.esv lowe

zl/MW/rok

rata miesieczna
zl/GJ

37 746,24

-

3 145,20

-

17,32

-

Wysokosc cen i stawek oplat
Wyszczegolnienie

Jednostki

Grupa P2

Grupa P3

zl/MW/rok

87 814,08

87 814,08

rata miesieczna

7 317,84

7 317,84

Cena ciepla

zl/GJ

25,25

25,25

Cena nosnika ciepla

/l/nv

14,83

14,83

Stavvka oplaty stalej
za uslugi przesylowe

zl/MW/rok

33 524,40

44 025,00

rata miesieczna

2 793,70

3 668,75

zl/GJ

14,93

18,48

Cena za zamowiona, moc cieplna.

Stawka oplaty zmiennej
za uslugi przesylowe

Wysokosc cen
Wyszczegolnienie

Jednostki

Grupa Glw

Grupa Glp

zl/MW/rok

55 135,44

64 281,48

rata miesieczna

4 594,62

5 356,79

Cena ciepla

zl/GJ

29,40

29,95

Cena nosnika ciepla

zl/m3

12,70

14,61

Cena za zamowiona. moc cieplna.

Wysokosc cen
Wyszczegolnienie

Jednostki

Grupa LGlw

Grupa LGlp

zl/MW/rok

24 379,20

54 084,60

rata miesieczna

2 031,60

4 507,05

Cena ciepla

zl/GJ

30,63

26,02

Cena nosnika ciepla

zl/ml

14,12

13,44

Cena za zamowiona. moc cieplna.

2. Stawki oplaty z tytulu pozyskania i przcdstawicnia do iimorzenia swiadeetw efektywnosci energe
tycznej
Majac na uwad/e vvvnikajacy z art. 12 ust. 1 ustawy o efektywnosci energetycznej obowiazek vv zakresie uzyskania przez "Energetyke" spolka / ograniezona. odpowied/ialnoscia. i przedstawienia do umorzenia Prezesowi

IJ RE swiadeetw efektywnosci energetycznej. odbiorcow koiicowych przylaczonych do sieci cieplowniczej
sprzedawcy obciaza sie^ stawka. oplaty skalkulowanej w oparciu o koszty realizacji tego obowiazku w wysokosci 0,35 zl/GJ, ktora bedzie doliczana do ceny ciepla.
3. Stawki oplat za przylsjczenie do sieci cieplowniczej

W przypadku przylaczenia odbiorcow ciepla do sieci cieplowniczej stosowane bedq nastepuja.ee stawki oplat
za przyla.cz.enie do sieci.

Rodzaj przylacza 2 x Dn (technologia preizolowana)
mm

zl/mb

25

252,19

50

331,54

80

365,97

100

433,46

V Sposob obliczania oplat

Miesieczna rata oplaty za zamowiona moc cieplny - pobierana w kazdym miesiacu, stanowi iloczyn
zamowionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamowiona. moc cieplna. dla danej grupy taryfowej.
Opiata za cieplo - pobierana za kazdy miesiac, w ktorym nastqpil pobor ciepla. stanowi iloczyn ilosci
dostarczonego ciepla. ustalonej na podstawie odczytow wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
zainstalowanego na przvlaczu do wezla cieplnego albo vv innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urzadzen i instalacji okreslonych w umowach, oraz ceny ciepla dla danej grupy taryfowej.

Opiata za nosnik ciepla - pobierana za kazdy miesiac. w ktorym nastapil pobor nosnika ciepla. stanowi
iloczyn ilosci nosnika ciepla. ustalonej na podstawie odczytow wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
zainstalowanego w vvezle cieplnym lub vv miejscu okreslonym vv umowie. oraz ceny nosnika ciepla dla danej
grupy taryfowej.

Miesieczna rata oplaty stalej za uslugi przesylowe - pobierana w kazdym miesiacu, stanowi iloczyn
zamowionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki oplat}' stalej za uslugi przesylowe dla danej grupy taryfowej.
Opiata zniienna za uslugi przesylowe - pobierana za kazdy miesiac, w ktorym nastqpil pobor ciepla. stanowi
iloczyn ilosci dostarczonego ciepla. ustalonej na podstawie odczytow wskazan ukladu pomiaroworozliczeniowego zainstalowanego na przvlaczu do wezla cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia
eksploatacji urzadzen i instalacji okreslonych vv umowach. oraz stawki oplaty zmiennej za uslugi przesylowe
dla danej grupy taryfowej.

Opiata za przylijczenie - obliczana jako iloczyn dlugosci przylacza i stawki oplaty za przyla.cz.enie. ustalonej

vv taryfie dla danego rodzaju przylacza.

VI Warunki stosowania cen i stawek oplat

Ustalone w ninicjs/ej taryfie ceny i stawki oplat obowiazuja. przy zachowaniu parametrow jakosciowych
nosnika ciepla i standardovv jakosciowych obslugi odbiorcow okreslonych vv rozdziale 6 rozporzadzenia
0 funkcjonowaniu systemow cieplowniczych.

W przypadkach:
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidlovvych wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiebiorstwo energetyczne standardovv jakosciowych obslugi odbiorcow,
- niedotrzymania przez strony warunkow umowy sprzedazy ciepla.
- nielegalnego pobierania ciepla.
- udzielania i naliczania bonifikat ptzyslugujacych odbiorcy.
stosuje sie odpowiednio postanowienia rozdzialu 4 rozporzadzenia taryfowego.

VII Wprowadzanie zmian cen i stawek oplat

Taryfa, po zatwicrdzcniu przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. jest kierowana do ogloszenia
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztvva Dolnoslajskiego.

Przedsiebiorstwo wprowadza taryfe do stosowania nie wczesniej niz po uplywie 14 dni i nie pozniej niz do
45 dnia od daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy b^dq powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek oplat z wyprzedzeniem.
co najmniej 14 dni od daty planowancgo ich wprowadzenia.
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