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TARYFA DLA CIEPŁA
ważlna w okresie od dnia l października2D2lr. do dnia 30 września2022 r.

1. OBJAŚNIENIA POJĘC I SKROTOW UZYWANYCH W TARYFIE

Użyle w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaaząąi
1.1. ustawa - ustawę z dnia 10.04.1997 r. - Prawo enetgętyczne (t. jedn. Dz. U. z 202l,
poz.716 zę zm,),
1.2. rozporządzenie taryfowe - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia2020 t.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rczliczęń z tytułu
zaopattzęnia w ciepło (Dz. U. z2020 poz.7l} ze zm.),
1.3. rozpoyządzenie przyłączeniowe - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych, (Dz.U. z2007 Nr 16 poz.92),
1.4. cieplo - energię cieplną zawartą w wodzię gorącej,
1.5. odbiorca - podmiot zakupujący ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła,
1.6. dostawca - ptzedsiębiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie
um.owy sprzedńy ciepła, zawartej z tym odbiorcą - Zakład Gospodarki Komunalnej
w Swiętajnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
t.7. przy\ącze - odcinek sięci ciepłowniczej łączący żródło ciepła z tą siecią lub odcinek sieci
ciepłowniczej doprow adzający ciepło vłyłącznie do j edne go w ęzła cieplne go,
1.8. taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim
odbiorców w trybie określonym ustawą,
1.9. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródęł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa
energetycznego,
1.10. nośnik ciepła - woda dostarczona do napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji
odbiorczych or az uzupełniania ubYków wody p o za źr ó dłem ciepła,
1.11. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczone do stosowania urządzenia służące
do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których odczyty stanowią podstawę
do obliczenia nalezności ztytułu dostarczenia ciepła,
1.12. warunki obliczeniowe -

a. obliczeniową temperatufę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy
klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b. normatywną temperaturę ciepłej wody,
1.13. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna,
jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna
uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a. pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapev,lniająca utrzymanie normatywnej temperatury
wymiany powietrza w pomieszczeniach, znĄdujących się w tym obiekcie,

b. zapewnienia uttzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w puŃtach
czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,

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

1.14. węzeł cieplny - połączone ze sobą vządzenia lub instalacje, służące do zmiany rodzaju
lub parametrów nośnika ciepła dostarczonego z sieci ciepłowniczej oraz regulacji ilości ciepła
dostarczonego do instalacji odbiorczych,



1.15. instalacje odbiorcze - połączone ze sobą
do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów
poboru ciepłej wody w budynkach,
1.16. obiekt - budowla lub budynekvłraz z instalacjami

urządzenia lub instalacje, służące
do odbiorników ciepła lub puŃtów

odbiorczymi.

2. ZAKRES DZIAŁALNOSCI ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Zal<ład, Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie:

a. wytwarzania
b. przesyłarla
c. dystrybucji ciepła.

3. PODZIAŁ ODBIORCOW NA GRUPY

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego ustala się następującą grupę odbiorców:

Grupę stanowią odbiorcy ciepła zawartego w wodzie, do których
ciepło jest dostarczane zkotłowni osiedlowej w Świętajnie
lub w Spychowie do indywidualnych węzłów cieplnych.
Przy|ącza i węzĘ cieplne stanowią własność Odbiorców
i są eksploatowane przez Odbiorców.

4. CENY I STAWKI OPŁAT

4.1. Rodzaj ę oIaz wysokość cen i stawek opłat:

Grupa odbiorców 01

02

Cenaza zamówioną moc
cieplną złlkWlrck



Grupa odbiorców 02

5. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

5.1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opŁat, są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia
przyłączeniowego.
5.2. Sposób postępowania w szczególnych przypadkach.
W przypadkach:

niedotrzym ania przez strony warunków umowy sptzedńy ciepła,
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo
rozliczęńowego,
udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w tozdzialę 4 rozporządzenia o taryfach.

6. 6. sPoSoB WPROWADZANIA ZMIAN cEN I sTAwEK OPŁAT.

6.1. Ceny i stawki opłat opublikowane będą na stronie internetowej Dostawcy, co najmniej na
14 dni przed wprowadzeniem ich do rozliczeń.
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