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Siedlcach

CZESC I.
OBJASNIENIE POJEC I SKRÓTÓW UZYWANYCH W TARYFIE
Uzyte w taryfie okreslenia oznaczaja:

1. Ustawa - ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ustawa z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, z pózniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie o taryfach - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
20 l Or. w sprawie szczególowych zasad ksztaltowania i kalkulacj i taryf oraz rozliczen z
tytulu zaopatrzenia w cieplo, (Dz. U. z 20l0r. Nr 194, poz. 1291).

3. Rozporzadzenie
15 stycznia

o przylaczeniach

2007r. w sprawie

- rozporzadzenie

szczególowych

Ministra

warunków

Gospodarki

funkcjonowania

z

dnia

systemów

cieplowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92).

4. Umowa - umowe sprzedazy ciepla Gesli nie wskazano inaczej).
5. Sprzedawca - Przedsiebiorstwo

Energetyczne

w Siedlcach

Spólka z 0.0. (okreslane

w taryfie równiez skrótem PE) dostarczajace odbiorcom cieplo na podstawie umowy.

6. Odbiorca - kazdego, kto otrzymuje lub pobiera cieplo od sprzedawcy na podstawie umowy.
7. Cieplo - energie cieplna zawarta w goracej wodzie.
8. Zródlo ciepla - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje sluzace do wytwarzania ciepla
dostarczanego do sieci cieplowniczej.

9. Siec cieplownicza - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje sluzace do przesylania
i dystrybucji

ciepla

ze zródel

ciepla

do obiektów,

nalezace

do przedsiebiorstwa

energetycznego.

10. Przylacze - odcinek sieci cieplowniczej, doprowadzajacy cieplo wylacznie do jednego wezla
cieplnego, albo odcinek zewnetrznych instalacji odbiorczych za grupowym wezlem cieplnym
lub zródlem ciepla, laczacy te instalacje z obiektem.

11. Wezel cieplny - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje sluzace do zmiany rodzaju lub
parametrów

nosnika

ciepla

dostarczonego

z przylacza

oraz

regulacji

ilosci

ciepla

dostarczanego do instalacji odbiorczych.

12. Grupowy wezel cieplny - wezel cieplny obslugujacy wiecej niz jeden obiekt.
13. Indywidualny wezel cieplny - wezel cieplny obslugujacy tylko jeden obiekt
14. Zewnetrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych laczace grupowy wezel
cieplny lub zródlo ciepla z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

15. Obiekt - budynek lub budowla wraz z instalacjami odbiorczymi.
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16. Uklad

pomiarowo-rozliczeniowy

przepisami

- dopuszczony

do stosowania zgodnie z odrebnymi

zespól urzadzen sluzacych do pomiaru ilosci i parametrów

nosnika ciepla,

których wskazania stanowia podstawe do obliczenia naleznosci z tytulu dostarczania ciepla.
17. Zamówiona
roku

moc cieplna - ustalona przez odbiorce najwieksza moc cieplna, jaka w ciagu

wystepuje

z warunkami

w danym

technicznymi

obiekcie

dla warunków

oraz wymaganiami

obliczeniowych,

technologicznymi

która

zgodnie

dla tego obiektu jest

niezbedna do zapewnienia:
al pokrycia strat ciepla w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
bl utrzymania normatywnej temperatury cieplej wody w punktach czerpalnych,
ci prawidlowej pracy innych urzadzen lub instalacji.
18. Warunki

obliczeniowe:

a) obliczeniowa

temperature powietrza atmosferycznego

okreslona dla strefy klimatycznej,

w której zlokalizowane sa obiekty, do których jest dostarczane cieplo,
b) normatywna temperature cieplej wody.
19. Tabela regulacyjna

- przedstawiona w postaci tabeli lub na wykresie zaleznosc temperatury

nosnika ciepla od warunków atmosferycznych.
20. Sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powoduja koniecznosc ciaglego
dostarczania ciepla w celu ogrzewania obiektów.
21. Uzasadnione

koszty

- koszty

niezbedne

do wykonywania

w zwiazku z prowadzona przez przedsiebiorstwo

zobowiazan

powstalych

energetyczne dzialalnoscia w zakresie

wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesylania i dystrybucji, obrotu paliwami lub
energia oraz przyjmowane przez przedsiebiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek
oplat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem nalezytej
starannosci

zmierzajacej

do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione

me sa

kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych.
22. Taryfa

- zbiór cen i stawek oplat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez

przedsiebiorstwo

energetyczne i wprowadzony jako obowiazujacy dla okreslonych w nim

odbiorców w trybie okreslonym ustawa.
23. Podatek
podatku

od towarów

i uslug (VAT)

- ustalone w taryfie stawki oplat nie zawieraja

od towarów i uslug (VAT). Podatek nalicza sie zgodnie z obowiazujacymi

przepISamI.

~J

CZESC II.
ZAKRES PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO

ENERGETYCZNE W

SIEDLCACH SPÓLKA Z 0.0. DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ ZWIAZANEJ Z
ZAOPATRZENIEM W CIEPLO

Przedsiebiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z 0.0. posiada koncesje na:
1. Wytwarzanie

ciepla: decyzja z dnia 16 wrzesnia

1998r., nr WCC/56/137/U/l/98/RG

z

pózniej szymi zmianami;
2. Przesylanie i dystrybucje ciepla: decyzja z dnia 16 wrzesnia 1998r., nr PCC/1O/137/U/1/98/RG
z pózniejszymi zmianami.

Wytwarzanie ciepla prowadzone jest trzech zródlach:
l) Kotlowni Centralnej zasilanej paliwem stalym, o mocy zainstalowanej 157 MW,
2)

Elektrocieplowni

I-

zródlo zasilane paliwem

gazowym

do produkcji

energii

elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, wyposazone w dwa turbozespoly gazowe o
lacznej mocy elektrycznej 14,6 MW,
3) Elektrocieplowni
elektrycznej

II

zródlo

i cieplnej

zasilane

paliwem

w skojarzeniu,

gazowym

wyposazone

do produkcji

w uklad

energll

parowo-gazowy

skladajacy sie z dwóch turbozespolów gazowych oraz turbozespolu parowego, laczna
mocy elektryczna ukladu 34 MW.
Wszystkie trzy zródla zlokalizowane sa przy ul. Starzynskiego 7 w Siedlcach.
Przesylanie i dystrybucja ciepla odbywa sie jedna siecia cieplownicza zlokalizowana na terenie
Siedlec,

wspólpracujaca

ze zródlami

ciepla:

Kotlownia

Centralna

i dwoma

zródlami

kogeneracyjnymi Elektrocieplownia I oraz Elektrocieplownia II. Nosnikiem ciepla jest woda.
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CZESC III.
PODZIAL ODBIORCÓW

NA GRUPY

Tabela stosowanych oznaczen dla poszczególnych grup odbiorców.
GRUPA

Pl

CHARAKTERYSTYKA
GRUPY ODBIORCÓW
Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie sa polaczone
indywidualnym

z

lub grupowym wezlem cieplnym. Instalacje odbiorcze

stanowia wlasnosc

odbiorców

i sa przez nich eksploatowane.

Wezel

cieplny jest wlasnoscia odbiorcy i jest przez niego eksploatowany. Uklad
pomiarowo-rozliczeniowy

zlokalizowany

jest

na

wejsciu

do

wezla

cieplnego (przed wezlem).
P2

Odbiorcy,

których

instalacje

odbiorcze

w obiekcie

sa polaczone

z

indywidualnym wezlem cieplnym. Instalacje odbiorcze stanowia wlasnosc
odbiorców i sa przez nich eksploatowane. Wezel cieplny jest wlasnosciaPE

l

jest

przez

PE

eksploatowany.

Uklad

pomiarowo-rozliczeniowy

zlokalizowany jest na wejsciu do wezla cieplnego (przed wezlem).
P3

Odbiorcy,

których

instalacje

odbiorcze

w obiekcie

sa polaczone

z

grupowym wezlem cieplnym. Instalacje odbiorcze (w tym: zewnetrzne)
stanowia wlasnosc
cieplny jest

odbiorców

wlasnoscia

pomiarowo-rozliczeniowy

i sa przez nich eksploatowane.

PE i jest przez
zlokalizowany

cieplnego (licznik glówny). Ewentualne
poszczególnych

PE eksploatowany.

jest

na

wejsciu

podzielniki

do

Wezel
Uklad
wezla

ilosci energii dla

obiektów znajduja sie na wyjsciu z wezla cieplnego (za

kolektorami rozdzielni).
P4

Odbiorcy,

których

instalacje

odbiorcze

w obiekcie

sa polaczone

grupowym wezlem cieplnym. Instalacje odbiorcze wewnatrz

z

obiektów

stanowia wlasnosc i sa eksploatowane przez odbiorców. Wezel cieplny
oraz

zewnetrzna

instalacja

odbiorcza

laczaca

wezel

z instalacjami

odbiorczymi obiektów sa wlasnoscia i sa eksploatowane przez PE. Uklad
pomiarowo-rozliczeniowy

zlokalizowany jest:

- dostawa ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania - na wejsciu do
budynku odbiorcy
- dostawa ciepla na potrzeby cieplej wody uzytkowej - na wejsciu do wezla
cieplnego
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CZESC IV.
RODZAJE

ORAZ WYSOKOSC

CEN I STAWEK OPLAT

4.1. Rodzaje oraz wysokosc cen i stawek oplat dla poszczególnych grup odbiorców.
bez
VAT
VAT
62420,31
734117,44
2bez
510,87
41zl/MW
3 stawki
zl/MW
5.3.1
5.3.2
zl/Gl
5.3.1
zl/Gl
zl/m3
zl/MW
Lp. Cena
2725,22
2843,12
15,78
11,08
12,16
794,57
za
zamówiona
29043,69
32702,59
15,78
moc
Rodzaj
GrupaP3
GrupaP2
ceny
lub
7,56
21
534,79
GrupaP4
Grupa
Pl
stalej
za Jedn. Miary
Cena
nosnika
ciepla
wg
wg
pkt
ciepla
pkt
Stawka
oplaty
zmiennej
1

rok przesylowe
VAT
za
bezVAT
bez
cieplna
uslugi
za
uslugi
przesylowe

4.2. Stawki oplat za przylaczenie do sieci cieplowniczej.
Stawka
bez VAT
zzl/mb
l/mb
Rodzaj sieci207,27
233,33
392,86
263,89
173,11
277,78
194,35
Jedn.
miary

Ustalone w taryfie stawki oplat nie zawieraja podatku od towarów i uslug (VAT). Podatek
nalicza sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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CZESCV.
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPLAT

5.1

Zasady ustalania cen i stawek oplat.

Ceny i stawki oplat zamieszczone w czesci 4 taryfy zostaly ustalone zgodnie z zasadami
i przepisami okreslonymi wart. 44, 45 i 46 ustawy.
Ceny w taryfie ustalono zgodnie z § 8 pkt.! rozporzadzenia. Taryfa w punkcie 5.3 okresla
sposób ustalania cen za zamówiona moc cieplna oraz cen ciepla wytworzonego

w trzech

zródlach wlasnych.

5.2

Zakres swiadczonych uslug dla poszczególnych grup odbiorców.

GRUPA

Pl

ZAKRES USLUG DOTYCZACYCH ZAOPATRZENIA W CIEPLO
SWIADCZONYCH ODBIORCOM

I

I Wytworzenie

-

ciepla zawartego w wodzie goracej:

na cele ogrzewcze - o maksymalnych parametrach temperatury - 125/57 s1. C
zgodnych z okreslonymi w tabeli regulacyjnej temperaturami zasilania dla danej
temperatury powietrza atmosferycznego,

-

na cele technologiczne - o maksymalnych parametrach 110170 s1. C.

Przesylanie i dystrybucja ciepla siecia cieplownicza do okreslonego w umowie
miejsca dostawy ciepla przy zachowaniu regulacji okreslonej w umowie.
Eksploatacja i utrzymywanie w sprawnosci technicznej rurociagów przesylowo dystrybucyjnych,

ukladów pomiarowo-rozliczeniowych

zamontowanych

w wezle

oraz armatury odcinajacej.

P2

I Zakres

uslug jak w grupie Pl i ponadto:

Eksploatacja

i utrzymanie w nalezytej sprawnosci technicznej

indywidualnych

wezlów cieplnych stanowiacych wlasnosc PE

P3

I Zakres

uslug jak w grupie Pl i ponadto:

Eksploatacja i utrzymanie w nalezytej sprawnosci technicznej grupowych wezlów
cieplnych stanowiacych wlasnosc PE

P4

I Zakres

uslug jak w grupie P3 i ponadto:

Eksploatacja

i utrzymanie

w nalezytej

sprawnosci

technicznej

zewnetrznych

instalacji odbiorczych laczacych wezel cieplny sprzedawcy z instalacja odbiorcza
obiektu.

5.3.

Warunki prowadzenia rozliczen z Odbiorcami za moc zamówiona i za cieplo.
Cieplo sprzedawane Odbiorcom, PE produkuje we wlasnych zródlach, tj. Kotlowni Centralnej i
dwóch zródlach kogeneracyjnych - Elektrocieplowni I oraz Elektrocieplowni II Z uwagi na
koniecznosc realizacji zapisów rozporzadzenia o przylaczeniach, tj. optymalizacji obciazen pod
wzgledem minimalizacji kosztów dostarczania ciepla dla Odbiorców, rozliczenia z Odbiorcami za
moc zamówiona, cieplo dokonywane beda w oparciu o usrednione ceny ustalone wg ponizej
zamieszczonych wzorów:

5.3.1

Cena za zamówiona moc cieplna, stosowana w rozliczeniach z odbiorcami z grup PNI,
PN2, PN3, PN4 jest okreslana wg wzoru:
N1CMW1
Csr/MW

=

+
N

NZCMWZ
1

+N3CMW3

+N z +N

3

gdzie:
Csr/MW- cena za zamówiona moc cieplna do rozliczen z odbiorcami (zl/MW)
CMW1- cena za zamówiona moc cieplna okreslona w obowiazujacej taryfie dla ciepla PE dla
Kotlowni Centralnej (zgodnie z pkt 5.3.3) (zl/MW)
CMWZ- cena za zamówiona moc cieplna, okreslona w obowiazujacej taryfie dla ciepla PE
Elektrocieplowni I (zgodnie z pkt 5.3.3) ( zl/MW)
CMWZ- cena za zamówiona moc cieplna, okreslona w obowiazujacej taryfie dla ciepla PE
Elektrocieplowni II (zgodnie z pkt 5.3.3) ( zlJMW)
NI - przylaczeniowa moc cieplna ustalona dla Kotlowni Centralnej na pierwszy rok
stosowania taryfy przeznaczona do sprzedazy odbiorcom ( MW)
Nz - przylaczeniowa moc cieplna ustalona dla Elektrocieplowni I na pierwszy rok stosowania
taryfy przeznaczona do sprzedazy odbiorcom (MW)
N3 - przylaczeniowa moc cieplna ustalona dla Elektrocieplowni II na pierwszy rok stosowania
taryfy przeznaczona do sprzedazy odbiorcom (MW)
Zgodnie z powyzszym, dla pierwszego roku stosowania taryfy cena za zamówiona moc cieplna,
przeznaczona do rozliczen z odbiorcami bedzie wynosic:
CSr/MW

5.3.2

= 0,61145·

CMW1

+ 0,15591·

CMWZ

+ 0,23264'

CMW3

(zl/MW)

Cena ciepla stosowana w rozliczeniach z odbiorcami z grup PNI, PN2, PN3, PN4 jest
okreslana wg wzoru:

gdzie:
Csr/GJ - cena ciepla do rozliczen z w/w odbiorcami (zl/GJ)
- cena
ciepla okreslona w obowiazujacej taryfie dla ciepla w Kotlowni Centralnej
(zgodnie z pkt 5.3.3) (zl/GJ)

CGn

- cena ciepla, okreslona w obowiazujacej taryfie dla Elektrocieplowni
I (zgodnie z pkt
5.3.3) (zl/GJ)

CGJ2

- cena ciepla, okreslona w obowiazujacej taryfie dla Elektrocieplowni
II (zgodnie z pkt
5.3.3) (zl/GJ)

CGJ3

Ql - udzial ilosci ciepla oddanego do sieci z Kotlowni Centralnej w roku kalendarzowym
poprzedzajacym pierwszy rok stosowania taryfy (GJ)
Q2 - udzial ilosci ciepla oddanego do sieci z Elektrocieplowni I w roku kalendarzowym
poprzedzajacym pierwszy rok stosowania taryfy (GJ)
Q3 - udzial ilosci ciepla oddanego do sieci z Elektrocieplowni II w roku kalendarzowym
poprzedzajacym pierwszy rok stosowania taryfy (GJ)
Zgodnie z powyzszym, dla pierwszego roku stosowania taryfy cena ciepla, przeznaczona
rozliczen z odbiorcami bedzie wynosic:
Csr/GJ

5.3.3.

=O,24372,CGJ1

+O,16739,CGJ2

+O,58889,CGJ3

do

(zl/GJ)

Ceny dotyczace dzialalnosci gospodarczej
PE w zakresie wytwarzania
ciepla
w Kotlowni Centralnej oraz w dwóch zródlach kogeneracyjnych Elektrocieplowni
i Elektrocieplowni II.

I

III

Wysokosc ceny
bez
VAT
42zl/GJ
wnia
5625,23
Jednostka
3
wnia
5912,36
29,01
26,79
38446,98
43386,42
3615,54
70948,30
Cena
moczl/MW
3203,92
zamówiona
Elektrocieplomiary
Cena za
ciepla
ElektrocieploCentralna
Rodzaj ceny
lub stawki
bez VAT
za rok

Kotlownia

Ustalone w taryfie stawki oplat nie zawieraja podatku od towarów i uslug (VAT). Podatek
nalicza sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5.4.

Parametry jakosciowe nosnika ciepla i standardy obslugi odbiorców.

Ustalone w taryfie ceny i stawki oplat sa stosowane przy zachowaniu standardów jakosciowych
obslugi odbiorców, które okreslone zostaly w rozdziale 6 rozporzadzenia

o przylaczeniach

oraz

w umowach sprzedazy ciepla lub umowach o swiadczenie uslug przesylowych.

5.5.

Zasady rozliczen.
W przypadkach:
•

niedotrzymania

przez

strony

warunków

umowy

sprzedazy

ciepla

lub

umowy

o swiadczenie uslug przesylowych,
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•

uszkodzenia

lub

stwierdzenia

nieprawidlowych

wskazan

ukladu

pomiarowo-

rozliczeniowego,
•

udzielania bonifikat i naliczania upustów przyslugujacych odbiorcy,

•

nielegalnego poboru ciepla,

stosuje sie odpowiednio postanowienia okreslone w rozdziale 4 rozporzadzenia o taryfach, przy
czym do ustalania oplat za nielegalny pobór ciepla stosuje sie odpowiednie
oplat

ceny i stawki

zawarte w niniejszej taryfie, uwzgledniajac przy tym obowiazujace przepisy w zakresie

podatku VAT.

5.6. Sposób wprowadzania zmian cen i stawek oplat.
Ceny i stawki oplat zawarte w niniejszej taryfie moga zaczac obowiazywac nie wczesniej niz po
uplYwie 14 dni i nie pózniej niz do 45 dnia od dnia opublikowania

tej taryfy w Dzienniku

Urzedowym Województwa Mazowieckiego.
Do wszelkich zmian niniejszej taryfy, w szczególnosci zmian zawartych w niej cen i stawek oplat,
stosuje sie postanowienia art. 47 ustawy.
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