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CZ  I

Obja nienie poj  i skrótów u ywanych w taryfie

1) ustawa – ustaw  z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
89, poz. 625 z pó n. zm.),

2) rozporz dzenie taryfowe – rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 09 pa dziernika 2006 r.
w sprawie szczegó owych zasad kszta towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze  z tytu u zaopatrzenia
w ciep o (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),

3) rozporz dzenie przy czeniowe – rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegó owych warunków funkcjonowania systemów ciep owniczych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 16, poz. 92),

4) przedsi biorstwo energetyczne – Miejskie Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie,
5) odbiorca – ka dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep o na podstawie umowy z przedsi biorstwem

energetycznym,
6) EC Zak adów Azotowych – Elektrociep ownia Zak adów Azotowych S.A. w Tarnowie

dostarczaj ca ciep o do sieci ciep owniczej „B onie” nale cej do przedsi biorstwa energetycznego,
7) ród o ciep a – po czone ze sob  urz dzenia lub instalacje s ce do wytwarzania ciep a,
8) sie  ciep ownicza – po czone ze sob  urz dzenia lub instalacje, s ce do przesy ania i dystrybucji

ciep a ze róde  ciep a do w ów cieplnych,
9) przy cze - odcinek sieci ciep owniczej doprowadzaj cy ciep o wy cznie do jednego w a

cieplnego albo odcinek zewn trznych instalacji odbiorczych za grupowym w em cieplnym lub
ród em ciep a, cz cy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach

10) ze  cieplny – po czone ze sob  urz dzenia lub instalacje s ce do zmiany rodzaju lub
parametrów no nika ciep a dostarczanego z przy cza oraz regulacji ilo ci ciep a dostarczanego do
instalacji odbiorczych,

11) grupowy w ze  cieplny – w ze  cieplny obs uguj cy wi cej ni  jeden obiekt,
12) instalacja odbiorcza – po czone ze sob  urz dzenia lub instalacje, s ce do transportowania

ciep a lub ciep ej wody z w ów cieplnych lub róde  ciep a do odbiorników ciep a lub punktów
poboru ciep ej wody w obiekcie,

13) zewn trzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych cz ce grupowy w ze  cieplny
lub ród o ciep a z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których
zainstalowany jest grupowy w ze  cieplny lub ród o ciep a,

14) obiekt – budowl  lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
15) uk ad pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odr bnymi przepisami

zespó  urz dze , s cych do pomiaru ilo ci i parametrów no nika ciep a,  których  wskazania
stanowi  podstaw  do obliczenia nale no ci z tytu u dostarczania ciep a,

16) zamówiona moc cieplna – ustalon  przez odbiorc  lub podmiot ubiegaj cy si  o przy czenie do
sieci ciep owniczej najwi ksz  moc ciepln , jaka w danym obiekcie wyst pi w warunkach
obliczeniowych, która zgodnie z okre lonymi w odr bnych przepisach warunkami technicznymi oraz
wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezb dna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciep a w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciep ej wody w punktach czerpalnych,
c) prawid owej pracy innych urz dze  lub instalacji;

16) taryfa – zbiór cen i stawek op at oraz warunków ich stosowania opracowany przez przedsi biorstwo
energetyczne i wprowadzany jako obowi zuj cy dla okre lonych w nim odbiorców w trybie
okre lonym ustaw ,

17) grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystaj cych z us ug zwi zanych z zaopatrzeniem w ciep o,
z którymi rozliczenia s  prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek op at oraz warunków
ich stosowania,

18) nielegalne pobieranie ciep a – pobieranie ciep a bez zawarcia umowy z ca kowitym albo
cz ciowym pomini ciem uk adu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencj  w ten uk ad
maj  wp yw na zafa szowanie pomiarów dokonywanych przez uk ad pomiarowo-rozliczeniowy.
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CZ  II

Zakres dzia alno ci gospodarczej zwi zanej z zaopatrzeniem w ciep o

1. Podstawa prowadzenia dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorstwo energetyczne, na podstawie koncesji z dnia 27 sierpnia 1998r., udzielonych
przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki, prowadzi dzia alno  gospodarcz  polegaj  na:

1) wytwarzaniu ciep a – koncesja nr WCC/17/188/U/1/98/MS (z pó n. zm.),

2) przesy aniu i dystrybucji ciep a – koncesja nr PCC/16/188/U/1/98/MS (z pó n. zm.),

3) obrocie ciep em – koncesja nr OCC/6/188/U/1/98/MS (z pó n. zm.).

CZ  III

Podzia  odbiorców na grupy taryfowe

Odbiorców ciep a podzielono zgodnie z § 10 rozporz dzenia taryfowego

L.p. CHARAKTERYSTYKA GRUPY TARYFOWEJ
Symbol
grupy

taryfowej

I. Odbiorcy przy czeni do b cej w asno ci  lub dzier awionej przez przedsi biorstwo
energetycznego sieci ciep owniczej, w której no nikiem jest ciep a woda, zasilanej
z Kot owni Piaskówka b cej w asno ci  przedsi biorstwa energetycznego.

1. Odbiorcy pobieraj cy ciep o za po rednictwem w a cieplnego b cego w asno ci
i eksploatowanego przez odbiorc .

S.1.O

2. Odbiorcy pobieraj cy ciep o  za po rednictwem w a cieplnego b cego w asno ci  lub
dzier awionego i eksploatowanego przez przedsi biorstwo energetyczne lub z kot owni
uzupe niaj cych.

S.1.I

3. Odbiorcy pobieraj cy ciep o za po rednictwem grupowego a cieplnego b cego
asno ci  i eksploatowanego przez przedsi biorstwo energetyczne oraz zewn trznej

instalacji odbiorczej stanowi cej w asno  i eksploatowanej przez odbiorców.

S.1.G

4. Odbiorcy pobieraj cy ciep o za po rednictwem grupowego w a cieplnego i zewn trznych
instalacji odbiorczych b cych w asno ci  i eksploatowanych przez przedsi biorstwo
energetyczne.

S.1.IO

II. Odbiorcy, do których ciep o dostarczane jest z kot owni gazowych b cych
asno ci  przedsi biorstwa energetycznego.

1. Odbiorcy zasilani z kot owni gazowej Wita Stwosza, do których dostarczane jest ciep o
w postaci gor cej wody, za po rednictwem zewn trznych instalacji odbiorczych.

S.2.a

2. Odbiorcy zasilani z kot owni gazowej Prusa, do których dostarczane jest ciep o w postaci
gor cej wody, za po rednictwem zewn trznych instalacji odbiorczych.

S.2.b

3. Odbiorcy zasilani z kot owni gazowej Niedomice, do których dostarczane jest ciep o
w postaci gor cej wody, za po rednictwem zewn trznych instalacji odbiorczych S.2.c

4. Odbiorcy zasilani z kot owni gazowej Szewska, do których dostarczane jest ciep o
w postaci gor cej wody, za po rednictwem zewn trznych instalacji odbiorczych. S.2.d

5. Odbiorcy zaopatrywani w ciep o w postaci gor cej wody z róde  ciep a b cych
asno ci  przedsi biorstwa energetycznego (Krakowska, Wodna, Dwernickiego, Bema,

i Narutowicza).

K

III. Odbiorcy przy czeni do sieci ciep owniczej „B onie”, w której no nikiem jest ciep a
woda i b cej w asno ci  przedsi biorstwa energetycznego zasilanej z EC Zak adów
Azotowych, od której przedsi biorstwo energetyczne zakupuje ciep o dla odbiorców.

1. Odbiorcy pobieraj cy ciep o za po rednictwem w a cieplnego b cego w asno ci
i eksploatowanego przez odbiorc .

S.3
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CZ  IV

Rodzaje oraz wysoko  cen i stawek op at.

W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki op at netto i brutto. Ceny i stawki op at brutto zawieraj
podatek od towarów i us ug VAT w wysoko ci 22 %.

1. Ceny za zamówion  moc ciepln .

Cena za zamówion  moc ciepln
netto bruttoL.p. Grupa

taryfowa
/MW/rok /MW/m-c z /MW/rok z /MW/m-c

1. S.1.O, S.1.I, S.1.G, S.1.IO 52 188,05 4 349,00 63 669,42 5 305,78

2. Ceny ciep a.

Cena ciep a
 z /GJL.p. Grupa

taryfowa
netto brutto

1. S.1.O, S.1.I, S.1.G, S.1.IO 16,77 20,46

3. Ceny no nika ciep a.

Cena no nika ciep a
 z  / m3L.p. GRUPA

TARYFOWA netto brutto
1. S.1.O, S.1.I, S.1.G, S.1.IO        12,51 15,26

4. Stawki op aty miesi cznej za zamówion  moc ciepln .

Stawka op aty miesi cznej za zamówion  moc
ciepln  (z /MW)L.p. Grupa

taryfowa
netto brutto

1. S.2.a 3 732,29 4 553,39
2. S.2.b 6 229,17 7 599,59
3. S.2.c 3 405,60 4 154,83
4. S.2.d 4 906,34 5 985,73
5. K 5 060,88 6 174,27

5. Stawki op aty za ciep o.

Stawka op aty za ciep o
 (z  / GJ)L.p. Grupa

taryfowa
netto brutto

1. S.2.a 38,48 46,95
2. S.2.b 38,83 47,37
3. S.2.c 45,69 55,74
4. S.2.d 37,09 45,25
5. K 39,07 47,67
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6. Stawki op at sta ych i zmiennych za us ugi przesy owe.

6.1. Stawki op at sta ych za us ugi przesy owe.

Stawki op at sta ych za us ugi przesy owe
netto bruttoL.p. Grupa

taryfowa
/MW/rok /MW/m-c /MW/rok /MW/m-c

1. S.1.O 17 429,27 1 452,44 21 263,71 1 771,98
2. S.1.I 33 517,20 2 793,10 40 890,98 3 407,58
3. S.1.G 28 046,32 2 337,19 34 216,51 2 851,37
4. S.1.IO 33 511,22 2 792,60 40 883,69 3 406,97
5. S.3 20 345,12 1 695,43 24 821,05 2 068,42

6.2. Stawki op at zmiennych za us ugi przesy owe.

Stawki op at zmiennych za us ugi przesy owe
 (z  / GJ)L.p. Grupa

taryfowa netto brutto
1. S.1.O 6,32 7,71
2. S.1.I 11,27 13,75
3. S.1.G 7,75 9,46
4. S.1.IO 12,70 15,49
5. S.3 9,23 11,26

7. Stawki op at za przy czenie do sieci.
Taryfa nie zawiera stawek op at za przy czenie do sieci, poniewa  przedsi biorstwo energetyczne nie
planuje przy czenia nowych odbiorców.
Je li wyst pi taka potrzeba przedsi biorstwo energetyczne niezw ocznie dokona niezb dnych zmian taryfy
i wyst pi o jej zatwierdzenie .

Cz  V

Zasady ustalania cen i stawek op at.

1. Ceny i stawki op at zamieszczone w cz ci IV taryfy zosta y ustalone zgodnie z zasadami
okre lonymi w art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporz dzenia taryfowego.

Cz  VI

Warunki stosowania cen i stawek op at.

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op at s  stosowane przy zachowaniu standardów
jako ciowych obs ugi odbiorców, które okre lone zosta y w rozdziale 6 rozporz dzenia
przy czeniowego.

2. W przypadkach:

– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda y ciep a,
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid owych wskaza  uk adu pomiarowo-

rozliczeniowego,
– udzielenia bonifikat i naliczania upustów przys uguj cych odbiorcy,
– nielegalnego poboru ciep a

stosuje si  odpowiednio postanowienia zawarte w rozdziale 4 rozporz dzenia taryfowego oraz
obowi zuj ce przepisy o podatku od towarów i us ug.



6

3. W rozliczeniach z odbiorcami, do których ciep o dostarczane jest z sieci ciep owniczej zasilanej
z EC Zak adów Azotowych stosowane s :

1) zawarte w taryfie  EC Zak adów Azotowych ceny za zamówion  moc ciepln , ciep a
i no nika ciep a oraz stawki op at sta ych i zmiennych za us ugi przesy owe,

2) ustalone w niniejszej taryfie stawki op at sta ych i zmiennych za us ugi przesy owe.

Cz  VII

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op at.

1. Przedsi biorstwo energetyczne wprowadza taryf  do stosowania nie wcze niej ni  po up ywie
14 dni i nie pó niej ni  do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urz dowym
Województwa Ma opolskiego.

2. Zmiany cen i stawek op at uj tych w taryfie przedsi biorstwa energetycznego oraz w taryfie
EC Zak adów Azotowych podaje si  do wiadomo ci odbiorców poprzez pisemne zawiadomienie
zawieraj ce nowe ceny i stawki op at oraz podstaw  ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed ich
planowan  zmian .
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