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CZĘŚĆI

Objaśnienia pojęć i skrótów:

1. ustawa - usta\rya z l0 kwietnia 1997 roku - Prawo energeĘczne (tj. Dz U. zŻ0I2, poz. 1059

ze zmianami),

ż. rozporządzenie taryfowe - roąporządzeńa Ministra Gospodarki z I7 wrzęśnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasń ksńahawania i karkuhcji taryf oraz rozliczń z ĘtuŁa

zaopatrzeniaw ciepło (Dz.U. zżOL} r, Nr 194, poz,l29l),

3, ustawa o efektywności energeĘcznej - usta\ila z 15 kwietnia 2011 roku o efektlłronoŚci

energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 zn nnianami),

4. sieć - instalacje połączone i wspóĘracującę zę sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji

paliw lub energii, należące do przedsiębiorstrła §nergetycznego

5. odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny wytek;

do własnego uzytku nię zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej rużycia

rn p otr zęby wstw at zania, pr zesyŁańa lub dystrybucj i energii elelłry cznej

6. rozporządzenie przyłączeniowe - roryorządzenie Ministra Gospodarki z 15 sĘczńa2007 r,

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłor.vniczych (Dz. U.

z2007 r. Nr 16, poz.92),

7. sprzedawca - Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. zo.o.J ul. Kaczorska ż0,64-920Ptła,

8. odbiorca -kużdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawię umowy z przedsiębiorstwem

ęnęrgętycznyrt\

9. źr6dło ciepła -pńąszone ze sobą urądzeńa lub instalacjesŁużącedov,ąĄwarzarltaciepła,

l0. lokalne źr6dło ciepla - zlokalizowanę w obiekcie źródła ciepła bezpośrednio zasilĄące

inśalacje odbiorcze wyłączrrie w §łrr obiekcie,

11. sieć ciepłownicza połączone zę sobą urządzenia lrrb instalacje, słuźące

do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródłaciepła do węzłów cieplnych,

Lż. prry|ąsze - odcinęk sieci ciepłowniczej doprowadzalący ciepło v,ryłączńe do jednego węńa

cieplnego albo odcinęk zevłnęttznych instalacjt odbiorczych za grupowp węzłetn cieplnym

hlb źródłęmciepła, Łącrący te instalacje zinstalacjami odbiorc4łni w obiektach,

13. węzeł cieplny - pałączone ze sobą utądzenia lub instalacje sfuźące do zmiany rodzaju

lub parametrow nośnika ciepła dostarczanęgo z prnJłącza ataz regulĄi ilości ciepła

dostarczanego do instalacji odbiorczych,

14, grupowy węzeł cieplny -węzeł cieplny obsfugujący więcej niż jeden obiekt,

15, instalacj a odbioreza połączone zę sobą urządzenia lub instalacje, shlżąse

do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzŁów cieplnych lub źródęł ciepła

do odbiorników cięła lub punktów poboru ciepłel wody w obiekcie,



16. zewnętrzna insta|acja odbiorcza - adcinki instalacji odbiorczych łącząne grupołvy węzeł

cieplny 1Ń źródło ciepłaznstalaejami odbiorczymi w obiektach,

17. obiekt - budowla lub budpek wTaz z instalacjami odbiorczymi,

18. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowarria zgodnie z odrębnymi

przepisami, zespół lrządzeń, słuZących do pomiaru ilości i paranretrów nośnika ciepłą

których wskazania stanowią podstawę do obliczenia nalezności zt tLLłu dostafczania ciepła,

19. zamówiona moc eieplna ustalona przęl odbiorę łub podmiot ubiegający się

o prryłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka

w danyn obiękcie wysąpi w warunkach obliczeniowycĘ która zgodńe z określonymi

w odrębnych przepisach waruŃami technicznymi oruz wymaganiami technologicznymi dla

tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrz5łnania normaĘwnej temperatury i wymiany

powietrza w pomieszc zeniash,

b) utrzlmania normaĘwnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnycĘ

c) prawidłowej pracy innych vząńzeń lub instalacji,

20. źr6dlo Zachód - źródŁo ciepŁa opalane węglem kamiennym zlokalizowane w Pilę

ptzy ul.KrryweJ

żI. źródło Kaczorska - źtódło ciepła opalane węglem kamiennym zlokalizowanę w Pile

przy ul. Kaczorskiej

ż2. żr6dło Kosryce - kogeneracyjne źródło ciepła opalane węglem kamienn)łn i gazem

zlokalizowane w Pile przy ul. Śniadęckich

CZĘŚClJ

Zakes działalności gospodarczej zwlązanej zzaopatTzeliem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalnośc gospodarczą zńązaną z zaopatrzęniem w ciepło

na podstawie koncesji udzielonych przezPrezesa Urzędu Regulacji EnergeĘki rru zakręsie:

1, v,rytwarzańaciepła-nrWCC/12I/282N|3198iRW z3Owtzęśnia 1998 T.wrazzezmianami,

2. przesyĄańa i dystrybucji ciepła - nr PCC/Iż7|282N|3/98/RW z 30 wrzęśńa 1998 r.

wraz ze zmianami.

/iq 0Ą.ł()ńt,



CZĘŚCr.1

PodziaŁ odbiorców na grupy

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono następujące grupy odbiorców:

GRUPA PIL-I-A - odbiorcy ciepła w}twarzanego w źr&łach ciepła Zaphód, Kaczorska i Koszyce,

dostąrczanego poptzęz miejską sieć ciepłowniczą sptzedawcy do węzłów cieplnyclr odbiorców;

GRUPA PIL-I-AI - odbiorcy ciepŁa:vqrlrwa:zarrcgo w źródłach ciepła Zachód, Kaczorska i Koszyce,

dostarczanega popruez miejską sięć ciepłowniczą sprzedawcy i indywidualne węzły cieplne

sprzedawcy;

GRIjPA PIL-I-AG - odbiorcy ciepła wywafzailego w źródłach ciepła Zachód, Kaczorska i Koszyce,

dostarczanego poptzęz miejską sieó ciepłowniczą sprzedawcy i grupowe węzły cieplne sprzedawcy

do zewnętrznych instalacj t odbiorczychnależąqlch do odbiorców;

GRUPA PIL-I-AGN - odbiorcy ciepła w5rtwarzanego \tr źródłach ciepła Zachod, Kaczorska

i Koszyce, dostarczanego poplzez miejską sieć ciepłowniczą sprzedawcy oTaz grupowe węzły cieplne

i zewnętrzre instalacj e odbiorcze sprzedawcy,

GRUpA PIL-2-AL- odbiorcy ciepłavlyfrllarzanego w źródle ciepła Staszyce ńokńizowanym w Pilę

przy ul. Rogozińskiej opalanym gazęm ziemnym, dostarczanego poprzęz sięć ciepłowniczą

i indyvidual ne węzĘ cieplne sprzedawcy ;

GRUpA STŁ-I-A _ odbiorcy ciepła wltwarzanego w źródle ciepła opalanym węglem kamiennym

zlokalizowan}rm w Starej ŁŃiance, w którlłn zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW,

bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze;

GRIrpA GOZ-I-A - odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródlę ciepła opalanym gazem ziemnym

zlokalizowanym w Gozdnicy przy ul. Kombatarrtów 5-7, w któ4,m zainstalowana moc cieplna nie

przelłałza 5 MW, bezpośrednio zxllającym zewnętrzne instalacje odbiorczę:

GRUpA GOZ-ż-ZL _ odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłaclr ciepła opalanych gazęm

ziemnym zlokalizon,anych rv Gozdnicy przy ul. Świerczewskiego 30.



CzĘŚC§I

Rodzaje oraz wysokość cęn i stawek opłat

l. Wysokośc cęn i stawek opłat w zakresie rvytwarzania, przesyłarria i dystrybucji ciePła dla gruP

odbiorców: PIL- 1 -A, PIL- 1 -AI, PIL- 1 -AG, PIL- 1 -AGN, PIL-2-AI,

2. Wysokośó stawęk opłat dla grupy odbiorców: sTŁ-l-A, GoZ-l-A, GoZłąL

L.p.
Rodzaje stawęk

opłat

Jednostka

miary

Grupa odbiorców

STŁ-l-A G0Z-L-A GoZ-2-ZL

1

stawka opłaĘ

miesięcznej za

zamówionąmoc

cieplną

złJNW/m-c 8 689,93 5 52L.70 6 468,33

2.
stawka opłaĘ za

ciepło
zUGl 53,3l 71,71 6,7,68

L.p.
Rodzaje cen i

stawek opłat

Jednostka

miary

Grupa odbiorców

PIL-l_A PIL-l-AI PIL-l-AG
PIL-1-

AGN PIJ--ż-AI

l
cęna Za

zamówioną moc

cieplną

raęZna

ńlNN\rlrak

wg pkt

3.I

v/g pkt.

3.1

wg pkt.

3.1

wg pld

3.I
44 825,16

rata

miesięczna

ż/MWm-c

wg pkt.

3.1

wg pkt.

3.1

wg pkt

3.1

wg pkt.

3.1
3 735,43

ż. cetta ciepŁa ń/GI
wg pkt.

3.2

wg pkt,

3.2

wg pkt

J-L

wg pkt.

3.2
58,72

a
J.

cena nośnika

ciepła
ń/Ń 19,00 19,00 l9,00 19,00 19,I4

4.

stawka opłaĘ

stńej zausługę

przesyłową

toozfia

złlMWrok 26 57I,60 31 8l9,08 28 787,88 30 505,20 27 145,32

rŃ,z

miesięczna

zł|NNV/m-c

2 2L4,30 2 65I,59 ż 398,99 2 542.10 2 ż62,L1,

5.

stawka opłaty

zmienlej za

usługę przesyłową

zUG\ I2,1I l4,50 II,ż6 13,30 7,9I



3.W roz|iczeniach z odbiorcami grup PIL-1-A, PIL-I-AI, PL-1-AG, PIL-I-AGN zazamówioną moc

cieplną i ciepło w1rtwarzane w źródłach ciepła Zachód, Kaczorska i Koszyce sPrzedawca będzle

stosovmł uśrednione ceny ustalone według pońżej przedstawionych lvzorów:

3.1. średniowńonącenę za zamówioną moc cieplną oblicza się wg następującego Wzoru:

x C^* + 0,48436 x Cont

- śrędniowazoną §ęna za zarnówioną moc cieplną (zŁMĘ

- cęna za zamówioną moc cieplną dla dwóch źródęł Zachód i Kaczorska, okreŚlona

w obowiązuj ące1 tzryfie (zgodnie z pkt. 3 .3 .) (ń/NNV)

- cena za zamówioną moc cieplną dla źródła Koszyce, określona w obowiązującej

taryfie (zgodnie z pkt. 3,3,) (zŁMW)

3.2, Śrędrrioważoną cenę ciepła oblicza się wg następującęgo wzoru:

Cox: 0,51564

gdzie: C^*

C^*

C*t

C"ś: 0, 5|564

gdzie C"s

C"*

Ca.

, C"* * 0,48436 x C"y

- śrędniowaźo na cęna ciepŁa {zU GJ)

- cena ciepła dla dwóch źródęłZachódi Kaczorska, określona w obowiązującej taryfie

(zgodnie z pkt. 3.3.) (zV GJ)

- cena ciepła dla nódŁa Koszyce, określona w obowiązującej tar}fie (zgodnie

z pkt. 3,3.) (ń/ GI)

3 .3 . Ceny w zakresie wytwarzania ciepła w źradŁach Zachód, Kaczorska i KoszYce.

L,p. Rodzale cęn
Jednostka

miary

Zródła ciepła

Zachód

i

kaczorska

Koszyce

1

cęna za zarnówioną

moc cieplną

roczna

ńlNN{lrok
67 645,56 83 554,68

rata

miesięczna

zŁMWm-c
5 637,13 6 96ż,89

ż. cona ciepła ń/Gl ż7,71 34,22

,, ./q,O_ł,U,ĄF



4. Stawka opłaĘ zaprąrłąnzeńe do sięci ciepłowniczej.

Srednica prĄącza

Imm]

Stawka opłaĘnetto

[ńlmbl

2a 132,15

25 134,59

3ż 156,06

40 I6a,61

50 185,48

65 ż07,05

80 260,48

100 33I,64

n5 394,77

150 469,69

5, Ustalone w części IY taryĘ ceny i stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów

i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług lalicza się zgodnie

z obowiązującymi przepisami pm\§a podatkorvego.

CZĘSC V

Zasńy ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostaĘ ustalonę zgodnie

z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w § 11-13, § 19-żż roąarządzenia taryfowego.

Stawka opłaty zaprąłłączęnie do sieci ciepłowniczej określona w niniejszej tarńe została ustalOrra

zgodnie z § 7 ust. 8 i § 25 rozporząńzeniatary{owego.

CZĘŚCvl

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej tary.fie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowarriu standardów

jakościowych obsługi odbiorców, ktore określone zostaĘ w rozdziale 6 rozPorząĄzenia

prryłączeniowego.

, 'l]'i'!.;i,,,;r' ., 1(;
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2. Wprzypadkach:

_ ńedotwymańa przęz sprzedawcę standardów jakoŚciowych obsługi odbiorców

lub niedotrąnnani a pTzęz odbiorcę waruŃów określonych w umowię sPrzedałY ciePła

lub umowie o świadczęnię usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo

w umowię kompleksowej,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazń układrr Pomiarowo-

rozliczeniowego,

- ldzielaniabonifikat przysługujących odbiorcy,

- nielegalnego poboru cieąła,

stosuję się odpowiednio postanowienia określone w rozdzia|ę 4 rcryorządzenia tarYfowego.

CZĘŚC uI

Zasady wprowadzenia zrrriany cen i stawek opłat

TarlĘa może być wprowadzona do stosowania ńa wczęśniej ńż po upĘwie 14 dni

i ńe późniĄ ńz da 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzięnniku Urzędowym

województwawielkopolskiego i Dzienniku urzędow5,,rnwojewództrva Lubuskiego.

Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania tary{y, w ciągu

jednego okresu rozliczęniowego od dnia wprowadzeniatary{y do stosowania,

1.

2.

ł]vrektor ds, broli.l,łuc}ny cI- 
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