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Miejskie Przeclsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
Taryfa dla ciepła

1.

oBJAŚNIENIE

PoĘc I SKRoTow UZYWANYCH w TARYFIE

|Iżryte w taryfie pojęcia oznaczają:

-

*

llslawa - tlstawę z' dtlia l0 kwiętnia 1991 r.l)rawr.l etrcrgeĘcane l Dz-U. zŻ0|Ż r. poz. 1059 ti-l,
ruzpo1zątlzenie talyfowe - rozporLądzcttic Ministra Gospodarki z dnia I7 rł'rzcśrlia
201b r. w sprawie szczegołowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf onz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło l Dz. |J . z Ż0l0 r. Nr l94, poz' l29I /,
rozporządzenie systemowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłownicrych
l Dz. U . z 2007 r. Nr 1 6, poz. 9Żl ,
taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
p.'Ld'iębiorstwo energeĘczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim
odbiorców w trybie określonym ustawą,
grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystająca z usług zvłiązanych z zaopatrzeniem w ciepło'
źutorymi rozliczęnia są prowadzone na podstawie Ęch samych cen i stawek opłat oraz'
warunków ich stosowania,
odbiorca - kazdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawię umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,
przedsiębiorstwo energeĘczne _ Miejskie Przedsiębiorstwo EnergeĘki Cieplnej Nowy Targ
śp.'o.o. p.o*udzące działalnośógospodarczą w zakresie wlwarzanja oraz przesyłania
i dystrybucjiciepła,
obiekt - budowlę lub budylek wrazz instalacjami odbiorczymi,
ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej,
źróało ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŻące do w1twarzania ciepła,
sieć ciepłównicza _ połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuzące do przesyłania
ciepła ze źródełciepła do węzłów cieplnych,
i dystrybucji-odnió.""'
_ połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuzące do transportowania
instalacja
ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródełciepła do odbiorników ciepła lub punktów
poboru ciepłej wody w obiekcie,
zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł
cieplny lub Źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w Ęm w obiektach, w których
zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródłociepła,
układ pomiarowo _ rozliczeniowy _ dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi
przepisami, zespół urządzeń, słuzących do pomiaru ilościi parametrów nośnika ciepła, których
wskazania stanowią podstawę do obliczenia nalezności z ĘĄułu dostarczania ciepła'
węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuzące do zmiany rodzaju lub
parametrów nośnikaciepła dostarczanego zprzyłącza oraz regulacji ilościciepła dostarczanego
do instalacj i odbiorczych,
grupowy węzeł cieplny _węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub
źrodłemciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie
do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach
ob]iczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi
orazWmaganiami technologicznYmi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normaĘwnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innychurządzen lub instalacji'
nielegalny pobór energii cieplnej - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy' z całkowitym albo
ozęściowynl ponrinięcięrn układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzcz ingcrcncję w tcn
układ niającą wpł1łvna zafałszowanie pomiarów dokony'wanych przez układ pomiaroworozliczęniowy.

2.

ZAKRES DZIAŁALNoŚcr GoSPoDARCZEJ ZWĘZANEJ Z ZA0PATRZENIEM w cIEPŁo

l'rzodsiębiorstwo cltcrgetycztre na podstawie koncesji z dnia 0B.09.1998 r. udziclonychprzcz Prczcsa Urzędu
Rogulłcj i Encrgetyl<i prolvadzi działalrrośógospodarozą polcgaj ącą lra:
I. wytwarzaniu ciepła - koncesja Nr WCC/47l699Nl2l98lLB ( z późn- zm- ),
Ż. przesyłaniu i dystrybucji ciepła - koncesja Nr PCC/49/699Nl2l98/EB (zpoźn. zm.).

3.

P}DZI1iŁ oDBIoRCÓw

crrprA

NA GRUPY TARYFoWE

Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z $ l0 rozporządzenia taryfowego.
Grupa
taryfowa

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni będącej własnością
przedsiębiorstwa energetycznego opalancj wqglcm lrnmiennym prry
ul. Szaflarskiej 108 w Nowym Targu, do których d^ostarczane jest
ciepło w postaci gorącej wody o parametrach 130/700c poprzez sieć
ciepłowniczą stanowiącą własnośćprzedsiębiorstwa energeĘcznego'
w

Ęm:

odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem ind1łvidualnych węzłow
cieplnych będących własnościąodbiorcy i eksploatowanych przez

W-OS

odbiorcę.

odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indylvidualnych węzłów
cieplnych będących własnościąprzedsiębiorstwa energetycznego

W-DS

i eksploatowanych pr zez przeds ięb iorstwo energeĘczne.

odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem grupowego węzła

i

zewnętrznych instalacji odbiorczych będących własnością
i eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energeĄlczne.

cieplnego

Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotlowni opalanej gazem ziemnym
zlokalizowanej na os. Bór w Nowym Targu, do której ciepło
w postaci gorąccj wody dostarczane jest za pośrednictwem

zewnętrznej instalacji odbiorczej stanowiącej
przedsipbiorstwa energeĘcznego.
1
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W-GS

G-OB

własność
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4.

RoDZAJE oRAZ wYSoKoŚC CEN I sTAwBK oPŁAT

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatęk VAT nalicza się zgodni e z obowiązującymi przepisami.

1. Ceny za zamówioną moc cieplną
Cenaza zamówioną moc cieplną
Grupa taryfowa

L.p.

w-os, w-DS, w-GS

I

Ż.

netto

złlMWrok

złlMWni-c

92103,51

7 6"15,29

Ceny ciepła
Cena ciepła

L.p.

Grupa tarytbrva

1

W-OS, W-DS, W-GS

złlcJ
netto

3

1,60

3. Ceny nośnika ciepła

Cena nośnikaciepła
L.p.

Grupa taryfowa

złlm3

W-OS, W-DS, W-GS

18,89

netto

4. Stawka opłaty miesięcznej zazamówioną moc cieplną
Stawka opłaty rrriesięcznej za zamówioną moc cieplną

L.p.

Grupa taryfowa

zl/MW
netto

I

5. Stawka

G-OB

9 969,85

opłaĘza ciepŁo
Stawka opłaty za ciepło

L.p.

Grupa taryfowa

złlGJ
netto

G-OB

1l,"ii

i.r \i;' .,'.ll,i:l,i

Vsi,,'

80,58
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6. Stawki opłat staĘch i zmiennych za usługi przesyłowe
6.1. Stawki opłat staĘch za usługi przesyłowe

Stawki opłat stĄch za usługi przesyłowe

L.p.

Grupa taryforva

nctto

zł/MWlrok

złlMWlm-c
300,18

I

W-OS

15 602,10

1

2.

W-DS

27 082,34

2256.86

1-

W-GS

29 008,50

'Ż

4l l,38

6.2. Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe

Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe
Grupa taryfowa

L.p.

złlGJ
netto

1.

W-OS

6,?.4

2.

W-DS

9,06

3.

W-GS

9.79

_

7. Stawki opŁatzaprzyłączenie do sieci.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, poniewaz przedsiębiorstwo energeĘczne nie planuje
przyłączenia nowych odbiorców. JeŻeli wystąpi taka potrzeba to przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie
dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi do Pręzesa URE o jej zatwierdzęnie.

5.

ZASADY USTALANIA CEN I sTAwEK oPŁAT

Ceny i stawki opłat zamieszczone w taryfie zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy
oroz \,v rozdzitle 3 rozporzqdzenia tarS'fo\\'ego.

6.

WARUNKI sToSowANIA CEN I STAWEK oPŁAT

1.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych
nośnikaciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sposobu załatwienia reklamacji, które
określone zostaĘ w rozdziale 6 rozporądzenia systemowego.

Ż. Wprzypadkach:

zez strony warunków umowy sprzedaĄ c i epła,
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy'
nielegalnego pobierania ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego oraz obowiązujące
przepisy o podatku od towarów i usług.
ni ed

otrzyma nia

pr

7. ZASADY WPRoWADZANIA ZMIAN CEN I sTAwEK oPŁAT

1.

Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upĄrvie 14 dni i nię
pożniej
opublikowarria w Dzięnniku Urzędowym Wojewodńwa Małopolskiego.
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2.

Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne zawiadomienie
zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, co najmniej na 74 dni przed ich
planowaną zmianą
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