Taryfa dla ciepła i zasady rozliczeń za ciepło
Zasady rozliczeń za ciepło
Rozliczenie za dostarczone ciepło odbywa się, zgodnie z zasadami ujętymi
w przepisach prawa energetycznego, oraz zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki Taryfy dla ciepła.
System rozliczeń, jak również ceny i stawki opłat w ramach jednej grupy taryfowej, są
jednakowe dla wszystkich naszych Odbiorców, niezależnie od formy organizacyjnej czy
prawnej Odbiorcy, ilości pobranego ciepła, czy też rodzaju prowadzonej działalności.
Kryteria podziału na grupy taryfowe oraz ceny i stawki opłat zawiera Taryfa dla
ciepła.
Opłaty, którymi obciążani są Odbiorcy ciepła dzielą się na dwa rodzaje:
− opłaty stałe,
− opłaty zmienne.
Opłaty stałe to opłaty za zamówioną moc cieplną – obliczane jako opłaty roczne,
pobierane w 12 miesięcznych ratach.
Opłata stała za zamówioną moc cieplną – obliczana jest jako iloczyn zamówionej mocy
cieplnej i stawki opłaty stałej, zgodnie z taryfa dla ciepła.
Opłata stała za usługi przesyłowe – obliczana jest jako iloczyn zamówionej mocy cieplnej
i stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej, zgodnie z taryfą dla
ciepła
Zarówno wielkość zamówionej mocy cieplnej jak i symbol grupy taryfowej do jakiej
został zakwalifikowany obiekt Odbiorcy, znajduje się w umowie sprzedaży ciepła w części
„Karta obiektu”.
Wysokość opłat stałych ponoszonych przez Odbiorcę, uzależniona jest bezpośrednio od
wielkości zamówionej mocy cieplnej.
Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu taryfowym, „Zamówiona moc cieplna to
ustalona przez Odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która
zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.”
Wielkość zamówionej mocy cieplnej ma bezpośredni wpływ na ilość dostarczonego do
obiektu Odbiorcy ciepła w jednostce czasu, przy określonej temperaturze zewnętrznej. Jeżeli
zamówiona moc cieplna będzie zbyt mała, nie wystarczy do odpowiedniego podgrzania
powietrza w pomieszczeniach do których dostarczane jest ciepło. Oprócz tego, że w
pomieszczeniach będzie zimno, bardzo często przy zaniżonej w stosunku do potrzeb

wielkości zamówionej mocy cieplnej, Odbiorca będzie zwracał nośnik ciepła
o zaniżonej temperaturze powrotu, w stosunku do wartości ujętych w tabeli regulacyjnej.
Oznacza to przekroczenie przez Odbiorcę zamówionej mocy cieplnej, a więc pobór ciepła
niezgodnie z warunkami umowy. W takich przypadkach przekroczenia zamówionej mocy
cieplnej należy dostosować jej wielkość do rzeczywistego zapotrzebowania. Zgodnie
z przepisami prawa energetycznego, niedostosowanie się do tego ze strony Odbiorcy skutkuje
zastosowaniem kar finansowych za przekroczenie przez Odbiorcę zamówionej mocy cieplnej.
Wielkość zamówionej mocy cieplnej dla danego obiektu, zależna jest od kilku czynników,
a przede wszystkim od:
− wielkości i kubatury ogrzewanego obiektu,
− technologii wykonania obiektu i jego docieplenia,
− sposobu gospodarowania ciepłem przez Odbiorcę.
Opłaty zmienne to opłaty za zużyte ciepło, oraz za usługi przesyłowe, uzależnione od ilości
zużytego przez Odbiorcę ciepła w danym okresie rozliczeniowym. Opłaty zmienne naliczane
są jedynie
w miesiącach, w których nastąpił faktyczny pobór ciepła przez Odbiorcę.
Opłata zmienna za ciepło – obliczana jest jako iloczyn ilości zużytego ciepła, ustalonej na
podstawie odczytu układu pomiarowego (liczników ciepła) i ceny ciepła, zgodnie z taryfą dla
ciepła.
Opłata zmienna za usługi przesyłowe – obliczana jest jako iloczyn ilości zużytego ciepła,
ustalonej na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowego (liczników ciepła) i stawki
opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej, zgodnie z taryfa dla ciepła.
Do opłat zmiennych zalicza się także:
opłatę za uzupełnianie ubytków nośnika ciepła w instalacjach odbiorczych – całkowitą ilość
ubytków nośnika ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego w węźle
cieplnym, a następnie dzieli się ją pomiędzy wszystkich Odbiorców ciepła, ogrzewanych
z danego węzła cieplnego, proporcjonalnie do wielkości zamówionej przez poszczególnych
Odbiorców mocy cieplej na cele c.o.
Określenie ilości odebranego i zużytego przez Odbiorcę ciepła odbywa się na
podstawie wskazań układu pomiarowego. Odczyty wskazań układów pomiarowo –
rozliczeniowych dokonywane są jeden raz w miesiącu, przez upoważnionego pracownika ZC
przy udziale przedstawiciela Odbiorcy.
W przypadku wystąpienia awarii lub konieczności wykonania legalizacji liczników
ciepła, są one demontowane, zaś ilości zużytego przez Odbiorcę ciepła w okresie braku
licznika, oblicza się zgodnie z zapisem „Standardów jakościowych obsługi Odbiorców”,
do wglądu w Zakładzie Ciepłowniczym.

