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czĘŚĆ  I

oHUAŚNIEI`nA POJĘĆ I SlmóTÓW UżywANycH w TARyFIE
lnfomacje ogóhe:

Niniejs2a taryfa została opracowana przy uwzględnieniu w szczególności następujących

aktów pramych:
-     ustawy  z  dnia   10  kwietnia   1997  r.  -  Prawo  energetyc2me  (Dz.  U.  z  2020  poz.833

z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą,

•     rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 wiześnia 2017  r.  w prawie  szczegółowych

zasad  kształtowania  i  kalkulacji  tar)ff omz  rozliczeń  z  tytułu  zaopatrzenia  w  ciepło,

@z. U. z 2017 r. poz.1988), z`iranego dalej rozporządzeniem taryfowym,
-     rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w prawie szczegółowych

warunków fimkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92 ),

zwanego dalej rozporządzeniem systemowym.
-     ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetyczmej @z. U. z 2016r., poz. 831).

Użyte w taryfi€ pojęcia oznaczają :

1.    Przedsiębiorstwo cieplownicze -przedsiębiorstwo energetyczne -Elektrociepłownia

Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. z siedzibą w Piot[korie Trybunalskim.

2.    Odbiorca   -   każdy,   kto   odzymuje   lub   pobiera   ciepło   na   podstarie   umowy

z przedsiębiorstwem energetycznym.

3.    Odbiorca koń€owy i odbiorca dokonujący zakupu energii na własny użytek,

4.    Źródlo ciepla - połączone ze  sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania

ciepła.

5.    Sieć cieplownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania

i dysdybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cięplnych.

6.     Uklad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi

przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parainetrów nośnika ciepła,

których  wskazania  stanowią  podstawę  do  obliczenia  należności  z  tytułu dostanczania

ciepła.

7.    Węzel cieplny -połączone ze sobą uiządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju

lub  pammetrów  nośnika ciępła dostaDczanego  z przyłąc2a  oraz regulacji  ilości  ciepła

dostarczanego do instalacj i odbiorczych,

8.    Grupowy węzel cieplny -węzeł cieplny obsług`Ęjący więcej niżjeden obiekt.

9.     ZamówioDa  moc  cieplDa  -  ustalona  przez  odbiorcę  lub  podmiot  ubiegający  się  o

z upovEE%łfl8Zenie  do  Sieci  Ciepłowniczej  największa moc  cieplna, jaka  w  danym  obiekcie
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przepisach  warunkami  techniczn)mi  oraz  wymaganiami  technoloriczn)mi  dla  tego
obiektu j est niezbędna do zapewnienia:

a)   pokrycia  strat  ciepła  w  celu  utrzymania  nomatywnej  temperatury  i  wyriany

powietrza w pomieszczeniach,

b)  utizymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czeipalnych,

c)   prawidłowej pracy imych urządzeń lub instalacji.

10.  Źródlo   C-l   -Cieplownia   C-l   zlokalizowana   przy   ul.   Orlej   11   w   Piotrkorie

Trybunalskim.

11.  Źródlo  C-2  -Ciepłownia  C-2  zlokalizowana  przy  ul.  Rolniczej  75  w  Piotrkowie

Trybunalskim.

czĘŚĆ  11

ZAlmBS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE. ZWIĄZANEł Z ZAOPATRZENIĘM
W CIEPŁO

Przedsiębiorstwo   energetyczme  prowadzi   dzialalność   koncesjonowaną  w  zakresie

wytwarzania  oiaz  pizesyłania  i  dystrybucji  ciepla,  na  mająthi  dzierżarionym  od  Miasta

Piotrków Trybunalski,  na podstawie koncesji z dnia  15  kwietnia 2020r.  udzielonych przez

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na:
•    wytwarzanie ciepła nr wcc/2888/65084/W/OŁO#02M3G

•    przesyłanie i dystiybucję ciepła nr pcc/1290/65084W/OŁO#020mG

Ciepło   przesyłame  jest   siecią   ciepło`miczą,   w   której   nośnikiem   ciepła  jest   woda   o

maksymalnej  temperaturze  136/70°C.  Sieć  ciepłownic2a  współpracuje  z  dwoma  źródłami `

ciepła ti. z Ciępło\mią C-l i Ciepło\mią C-2.

czĘŚĆ  m

PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

Stoso`mie  do  przepisu   §   10  rozporządzenia  taryfowego  przedsiębiorstwo  energetyczne

ustaliło trzy grupy odbiorców.



II.lA

Odbiorcy  zasilani  ze  źródeł    C-1   i  C-2,  z  sieci  ciepłowniczej  ,

poprzez  grupowe   węzły  cieplne  będące     po   stronie  wysokich

pammetrów w eksploatacj i pTzedsiębiorstwa energetyc2mego.

11.2
Odbiorcy zasilani ze źródeł C-l  i C-2, z sieci ciepłowniczej. Węzły

cieplne należą i są eksploatowane przez odbiorców.

czĘŚĆ  IV

ROI)ZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

Ceny   i   stawki   opłat   określone   w   niniejszej   taryfie   podane   są  w   wielkościach   netto.

Do   cen   i   stawek   opłat   2awartych   w   taryfie   należy   doliczyć   podatek   VAT   zgodnie

z obowiąziĘj ąc]mi przepisami.

4.1. Ceny i stawki opłat w zakresie, wytwarzania,   przesyłania i dysdybucji ciepła dla grup:

11.1' II.lA,11.2:

Lp Rodznje cen i stawek oplat Jedn. Miary
Grupy  taryfowe`Z./ZJ/P/Crp/a/P/P;rzz/r7/r/rp/P/Ą/P/rz7r7/r:lp,l?/P/P/n,'r/PIol~/n/St

n.l n.1A 11.2

2 3 4 j 6

1. Cena Za Zamówioną mcN; ciepiną zLW/Tok 119179,16 119179,16 119179,16

2.
cena za zamówioną moc cieplną (rata zVW/m€ 9 93 1 .60 9 931.60 9 93 1 ,60miesięczna)

3. cena ciepła zMGJ 38,33 38,33 38,33

4. cena nośnika ciepła zl/m3 20.26 20,26 20,26

5. stawki oplat stałych 2a usługi przesyłowe z"WAok 45 493,36 47 587,72 31593,29

6.
stawki opłat stałych za usł. pizesył. (rata zVW/m< 3  791,11 3 965.64 2 632,77miesięc2na)

7.
stawki opłat zmiennych za uługi

zl/GJ 17,13 17.3 1 1 1 ,04
przesyłowe

4.3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci:



c;JĘŚ/Av

ZASADY USTALANIA CEN  I  STAlhrEK OPŁAT

Ceny  i   stawki  opłat  określone  w  części  IV  taryS  dla  ciepła  zostały  ustalone  zgodnie

z  zasadami  określon)mi   w  art.   7  i  45   ustawy   Prawo  energetyczne  oraz  w  rozdziale

3 rozporządzenia taryfowego.

Eii

czĘŚĆ  vl

WARUNld STOSOWANIA CBN I STAlhrEK OPŁAT

6.1.   Ustalone  w  niniejszej   taryfie  ceny  i   stawki  opłat  są  stosowane  pizy  zachowaniu

standardów jakościowych  obsługi  odbiorców,  które  zostały  określone  w  rozdzide  6

rozporządzenia systemowego.

Ponadto w przypadkach:

a)   niedotrzymania   przez   przedsiębiorstwo    energetyczne    standardów   jakościowych

obsługi odbiorców,

b)   niedodzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

c)   uszkodzenia    lub    stwierdzenia    niepiawidłowych    wskazań    układu    pomiarowo-

rozliczeniowego,

d)   udzielania bonifikat pizysług`łjących odbiorcy,

e)   rielegalnego poboru ciepła,

stosuje    się   odpowiednio   postanowienia   określone   w   rozdziale   4   rozporządzenia

tafyfowego.

6.2.  Opłaty  2a  nielegalny  pobór  ciepła  będą  naliczane  zgodnie  z  2awarbmi  w  niniejszej

taryfie odpowiednimi cenami i stawkami opłat.

W odniesieniu do rich podatek VAT, nalicza się zgodnie z obowiąz`Ęjącymi przepisami

prawa podatkowego.

czĘŚĆ -
ZASADY lhrpROWADZANIA ZnnAN  CEN I STA\hrEK OPŁAT

Przedsiębiorstwo  energetyczne  zariadomi  pisemnie  odbiorców ciepła  o  wprowadzeniu  do

obliczeń nowych cen i stawek opłat, co najmniej 14 dni przed datą ich wprowadzenia.

P.it\.. ;c-.rdzam zgodność z oD'gii-, a'em


