
DECYZJA NR DRE.WRC.4210.14.7.2019.226.XII.ARY
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,

złożonego 30 kwietnia 2019 r., ostatecznie uzupełnionego w dniu 2 sierpnia 2019 r.,  w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla ciepła,

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 
na okres do 31 października 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 30 kwietnia 2019 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zatwierdzenia taryfy, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie 
ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 
koncesje, ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega 
zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których 
mowa w art. 44-46 Prawa energetycznego.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 
ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo 
energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1988) zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym".

Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono zgodnie z uprawnieniem 
Prezesa URE wynikającym z art. 23 ust.2 pkt 3 lit. b ustawy - Prawo energetyczne.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 sierpnia 2019 r.

Poz. 9694



POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania 
cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub 
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji 
Energetyki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa.

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 785). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do 
przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy 
prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – 
Kodeks postępowania administracyjnego).

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

7. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2) ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji zostanie 
również  zamieszczona w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło.

 

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej 

i Ciepła

Adam Dobrowolski

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 29 kwietnia 2019 r.

na rachunek: 95103015080000000550024055.

Główny specjalista: Agnieszka Ryfka

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów" Sp. .z o.o.

ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów

2. Wojewoda Mazowiecki
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PE\ PRZEDSIĘBIORSTWO 
E N E R G E T Y K I  C I E P L N E J  
Ż Y R A R D Ó W  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów" Sp. z o.o. 

NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
ZAŁĄCZNIK 

DO DECYZJI PREZESA URI 

jędwia 4 

p^e. w u .H Z ^o. ih.*- <iQM zu 
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z upoważnienia 

DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁ> 

TARYFA DLA CIEPŁA 

1'KZFIDSIĘBIORSTWO 
ENERGETYKI CIEPLNEJ 

"Żyrardów" Spóika z o.o. 
56-300 Żyrardów, ul. Konars-ogo 2 d 
ta:. C-43 855-16-18, fax 0-46 855-14-58 

P R O K U  

Krzysztof Związek 

Żyrardów, lipiec 2019 r. 
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PREZES 
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DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁi 
r 
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CZEŚĆ I. OBJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE 
Użyte w taryfie określenia oznaczają: 

1. Ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 

poz.755 ze zm.). 

2. Rozporządzenie o taryfach - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 

2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). 

3. Rozporządzenie systemowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 

stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów 

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

4. Umowa - umowę sprzedaży ciepła (jeśli nie wskazano inaczej). 

5. Sprzedawca - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Spółka z o.o. 

(określane w taryfie również skrótem PEC) dostarczające odbiorcom ciepło na 

podstawie umowy sprzedaży. 

6. Odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy 

z przedsiębiorstwem energetycznym. 

7. Grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych 

z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych 

samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania. 

8. Ciepło - energię cieplną zawartą w gorącej wodzie. 

9. Źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do 

wytwarzania ciepła. 

10. Sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje należące do 

PEC, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów 

cieplnych. 

11. Przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie 

do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za 

grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami 

odbiorczymi w obiektach. 

12. Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany 

rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczonego z przyłącza oraz regulacji 

ilości ciepła dostarczanego do instalacji o^b^rczych. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

13. Grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplray obsługujący więcej niż jeden obiekt. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 9694



15. Instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do 

transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do 

odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie. 

16. Obiekt - budynek lub budowla wraz z instalacjami odbiorczymi w budynku. 

17. Układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie 

z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów 

nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności 

z tytułu dostarczania ciepła. 

18. Zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplna, jaka 

w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która 

zgodnie z określonymi w odrębnych warunkami technicznymi oraz wymaganiami 

technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury wymiany 

powietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 

19. Sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność 

ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. 

20 Warunki obliczeniowe -

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy 

klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane 

ciepło, 

b) normatywną temperaturę ciepłej wody; 

21. Nielegalne pobieranie energii - pobieranie energii bez zawarcia umowy, 

z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub 

poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów 

dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

22.Ciepłownia Miejska - źródło ciepła należące do PEC, zlokalizowane przy 

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie. 

23. Kotłownia lokalna - źródło ciepła należące do PEC, zlokalizowane przy 

ul. Kanałowej 6a w Żyrardowie. 

24. Kotłownia gazowa - źródło ciepła należące do Geotermii Mazowieckiej S.A. 
IREZES 

z siedzibą w Mszczonowi 
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Pozostałe określenia użyte w taryfie są zgodne z definicjami podanymi w art. 3 ustawy 

oraz w § 2 rozporządzeniu o taryfach. 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI EME^GEIYKI 
Z upoważnienia 

DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I * 

]m Dobrowitflsi 
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CZEŚĆ II. ZAKRES PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI CIEPLNEJ „ŻYRARDÓW" SPÓŁKA Z O.O. 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z 

ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO 

1. PEC prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą zaopatrzenia w ciepło 

w zakresie i na warunkach określonych w koncesji na: 

• wytwarzanie ciepła - decyzja Prezesa URE z dnia 5 listopada 1998 r. 

nr WCC/570/226/U/OT-4/98/BW z późniejszymi zmianami, 

• przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja Prezesa URE z dnia 

5 listopada 1998 r. nr PCC/598/226/U/0T-4/98/BW, z późniejszymi 

zmianami. 

• obrót ciepłem - decyzja Prezesa URE z dnia 21 października 2013 r. 

nr OCC/359/226/W/OWA/2C)13/Ary. 

2. PEC „Żyrardów" Sp. z o.o. świadczy dodatkowe usługi, wykonywane na 

dodatkowe zlecenie odbiorcy w zakresie: 

• przerywania i wznawiania dostarczania ciepła, 

• sprawdzania prawidłowości wskazań układów pomiarowo 

rozliczeniowych. 
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CZEŚĆ III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY, RODZAJE ORAZ 
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 

3.1. Odbiorcy ciepła z kotłowni lokalnej przy ul. Kanałowej 6a 

3.1.1. Tabela stosowanych oznaczeń 

GRUPA CHARAKTERYSTYKA GRUPY ODBIORCÓW 

B 

Odbiorcy pobierający ciepło zawarte w wodzie gorącej, dostarczane 
siecią ciepłowniczą niskich parametrów zasilaną z należącej do PEC 
kotłowni przy ul. Kanałowej 6a w Żyrardowie. Instalacja odbiorcza u 
odbiorców zasilana jest wprost z sieci ciepłowniczej niskich parametrów 
eksploatowanej przez PEC i będącej własnością PEC. 

3.1.2. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

Grupa B 

L.p. Rodzaj stawki opłat Jedn. miary Wysokość stawki opłat 

1. Stawka opłaty miesięcznej za moc 
zamówioną 

rata za m-c bez VAT zł/MW 13 269,52 

2. Stawka opłaty za ciepło 

bez VAT zł/GJ 53,74 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z upoważnienia 

DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I CIEPL> 

m Dobrowolski 
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3.2. Odbiorcy ciepła z sieci ciepłowniczej współpracującej z Ciepłownią Miejską i 

Kotłownią Gazową 

3.2.1. Tabela stosowanych oznaczeń 

GRUPA CHARAKTERYSTYKA GRUPY ODBIORCÓW 

s 
w tym : 

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej, przyłączeni do sieci 
ciepłowniczej współpracującej z Ciepłownią Miejską oraz Kotłownią 
gazową. 

S-OOP-1 Odbiorcy, którzy odbierają ciepło z indywidualnych węzłów cieplnych 
stanowiących własność PEC i eksploatowanych przez PEC. 

S-OOP-2 

Odbiorcy odbierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych za pomocą 
zewnętrznych instalacji odbiorczych przyłączonych do tych węzłów. 
Grupowe węzły cieplne i połączone z nimi instalacje zewnętrzne 
doprowadzające ciepło do obiektów odbiorców są własnością PEC i są 
eksploatowane przez PEC. 

S-OOP-3 Odbiorcy, którzy odbierają ciepło z indywidualnych węzłów cieplnych 
stanowiących własność Odbiorcy i eksploatowanych przez Odbiorcę. 

3.2.2. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

Grupa S-OOP-1 

Lp. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat 

1. Cena za zamówioną moc cieplną 

za rok bez VAT 

rata za m-c bez VAT 

zł/MW 

zł/MW 

ceny wg pkt. 3.2.3 

2. Cena ciepła 
bez VAT zł/GJ ceny wg pkt. 3.2.3 

3. Cena nośnika ciepła 
bez VAT zł/m3 19,24 

4. 

4a. 

4b. 

Stawka opłat za usługi przesyłowe 

- opłata stała 
za rok bez VAT 

rata za m-c URZ^Wj! 
Z upoważnieni? 

- opłata zmienna DFPARTAAJEN 

zł/MW 

;UŁ#!W»RGE 

'REKTOR 
ru EM 
CZNEJI CIEPŁĄ 

42 528,17 

Fyki 3 544,01 

RGII 
-s 16,56 

i—-J-—4 
m Dobrowolskr 
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Grupa S-OOP-2 

L.p. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat 

1. Cena za zamówioną moc cieplną 
za rok 

rata za m-c 

bez VAT 

bez VAT 

zł/MW 

zł/MW 
ceny wg pkt. 3.2.3 

2. Cena ciepła 
bez VAT zł/GJ ceny wg pkt. 3.2.3 

3. Cena nośnika ciepła 
bez VAT zł/m 3 19,24 

4. Stawka opłat za usługi przesyłowe 

4a. -opłaty stałe 
za rok bez VAT zł/MW 46 498,73 

rata za m-c bez VAT zł/MW 3 874,89 

4b. 
- opłaty zmienne 

bez VAT zł/GJ 16,23 

Grupa S-OOP-3 

L-P- Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat 

1. Cena za zamówioną moc cieplną 

za rok 

rata za m-c 

bez N/AT 

bez N/AT 

zł/MW 

zł/MW 
ceny wg pkt. 3.2.3 

2. Cena ciepła 
bez N/AT zł/GJ ceny wg pkt. 3.2.3 

3. Cena nośnika ciepła 
bez N/AT zł/m3 19,24 

4. Stawka opłat za usługi przesyłowe 

4a. -opłaty stałe 
za rok bez N/AT zł/MW 23 062,71 

4b. 
rata za m-c bez VAT 

- opłaty zmienne 
bez N/AT 

zł/MW 

zł/GJ 

1 921,89 

11,82 

PRfcZEb 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI , ±1 

Ustalone w taryfie dla ciepła cenyziiĘtawtetopłat nie zawierają podatku od towaru i usług 
VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

DEPARTAMENTURYNKOW ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁĄ 

m Dobrowolski 
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3.2.3. Warunki prowadzenia rozliczeń z odbiorcami grupy taryfowej S 

W celu dostawy ciepła dla grupy taryfowej S Przedsiębiorstwo kupuje ciepło od 

kotłowni gazowej Geotermii Mazowieckiej zlokalizowanej w Żyrardowie. Ze względu 

na brak możliwości odniesienia odbiorców do poszczególnych źródeł, rozliczenia z 

odbiorcami z tej grupy: za moc zamówioną, za ciepło, dokonywane będą w oparciu 

o ceny, ustalone wg wzorów: 

1. Cena za moc zamówioną moc cieplną 

gdzie: 

CRMW- cena za zamówioną moc cieplną do rozliczeń z odbiorcami 

CMW NAZWA ŹRÓDŁA CIEPŁA - cena za moc zamówioną dla danego źródła ciepła, wg 

obowiązującej dla tego źródła „Taryfy dla ciepła" [zł/MW] 

Współczynniki liczbowe występujące we wzorze ustalono na podstawie udziału 

mocy cieplnej w poszczególnych źródłach w łącznej mocy cieplnej planowanej na 

pierwszy rok stosowania taryfy. Cena CRMW ulega zmianie w przypadku zmiany 

zatwierdzonych cen za zamówioną moc cieplną w poszczególnych źródłach. 

2. Cena za ciepło 

gdzie: 

CRMW - cena ciepła do rozliczeń z odbiorcami 

CMW NAZWA ŹRÓDŁA CIEPŁA - cena za ciepło dla danego źródła ciepła wg obowiązującej 

dla tego źródła „Taryfy dla ciepła" [zł/GJ] 

Współczynniki liczbowe występujące we wzorze ustalono na podstawie udziału 

ilości ciepła w poszczególnych źródłach w łącznej ilości ciepła planowanego na 

pierwszy rok stosowania taryfy. Cena CRGJ ulega zmianie w przypadku zmiany 

zatwierdzonych cen ciepła w poszczególnych źródłach. 

CRMW- CMW Kotłownia gazowa X 0,1354 + CMW Ciepłownia Miejska X 0,8646 

CRgj — CgJ Kotłownia gazowa X 0,1219 + Cmw Ciepłownia Miejska X 0,8781 
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3. Ceny dotyczące działalności gospodarczej PEC w zakresie wytwarzania 

ciepła w Ciepłowni Miejskiej. 

L.p. Rodzaj ceny lub stawki opłat Jedn. miary Wysokość ceny lub stawki opłat 

1. Cena za zamówioną moc cieplną 

za rok bez VAT zł/MW 100 366,69 

rata za m-c bez VAT zł/MW 8 363,89 

2. Cena ciepła 
bez VAT zł/GJ 31,11 

Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towaru i usług 
VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z upoważnienia 

DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁi 

1!  
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3.3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. 

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zł/mb 

L.p. Rodzaj przyłącza Kwota za mb/zł 

1 2 3 

1 DN 25/90 342 

2 DN 32/110 378 

3 DN 40/110 402 

4 DN 50/125 448 

5 DN 65/140 449 

Do powyższych cen dolicza się VAT w wysokości wynikającej z aktualnie 

obowiązujących przepisów 

CZĘŚĆ IV. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 

4.1. Zasady ustalania cen i stawek opłat. 

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 3 taryfy zostały ustalone zgodnie 

z zasadami określonymi w art. 45 ustawy oraz w rozdziale 1 - 3 rozporządzenia 

o taryfach. 

4.2. Warunki prowadzenia rozliczeń z odbiorcami. 

Rozliczenia z odbiorcami prowadzone będą na podstawie przepisów zawartych 

w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach. 

4.3. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi 

odbiorców. 

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla parametrów jakościowych 

nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały 

określone w rozdziale 6 rozporządzenia^ąy^ęmowego. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z upoważnienia 

DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I CIEPEJ 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 9694



4.4. Zasady rozliczeń. 

W przypadkach: 

niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, 

udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 

stwierdzenia nielegalnego pobierania energii, 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia 

taryfowego, przy czym do ustalania opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje 

się odpowiednie ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie, 

uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy w zakresie podatku VAT. 

4.5. Sposób wprowadzania zmian cen i stawek opłat. 

1. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie mogą zacząć obowiązywać nie 

wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia 

opublikowania tej taryfy w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

2. Do zmiany cen i stawek opłat zawartych w niniejszej taryfie stosuje się 

odpowiednio ust. 4.5. pkt. 1 Taryfy. 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z upoważnienia 

DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 
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