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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków przy∏àczenia podmiotów do sieci ciep∏owniczych 
oraz eksploatacji tych sieci

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wa-
runki:

1) przy∏àczenia podmiotów do sieci ciep∏owniczych
oraz tryb ich przy∏àczenia, kryteria podzia∏u przy∏à-
czanych podmiotów albo odbiorców na grupy;

2) obrotu ciep∏em, w tym wytwarzanym w odnawial-
nych êród∏ach energii;

3) Êwiadczenia us∏ug przesy∏owych;

4) prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci
ciep∏owniczych, w tym zadania przedsi´biorstw
energetycznych odpowiedzialnych za ruch siecio-
wy i eksploatacj´ sieci.

2. Rozporzàdzenie okreÊla tak˝e:

1) podstawowe elementy umowy o przy∏àczenie,
umowy sprzeda˝y i umowy przesy∏owej;

2) standardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców ciep∏a,
w tym parametry techniczne noÊników ciep∏a,
sposób za∏atwiania reklamacji oraz zakres infor-
macji przekazywanych mi´dzy przedsi´biorstwa-
mi energetycznymi a odbiorcami.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) przedsi´biorstwo ciep∏ownicze — przedsi´bior-
stwo energetyczne zajmujàce si´ wytwarzaniem
ciep∏a we w∏asnych êród∏ach oraz przesy∏aniem
i dystrybucjà ciep∏a wytworzonego we w∏asnych
êród∏ach lub zakupionego od innego przedsi´bior-
stwa energetycznego;

2) wytwórca ciep∏a — przedsi´biorstwo energetycz-
ne zajmujàce si´ wytwarzaniem ciep∏a; 

3) dystrybutor ciep∏a — przedsi´biorstwo energe-
tyczne zajmujàce si´ przesy∏aniem i dystrybucjà
ciep∏a zakupionego od innego przedsi´biorstwa
energetycznego;

4) przedsi´biorstwo obrotu ciep∏em — przedsi´bior-
stwo energetyczne zajmujàce si´ wy∏àcznie han-
dlem ciep∏em;

5) dyspozytor sieci ciep∏owniczej — upowa˝nionà
przez przedsi´biorstwo ciep∏ownicze jednostk´ or-
ganizacyjnà lub osob´, która jest odpowiedzialna
za sterowanie pracà sieci ciep∏owniczej;

6) êród∏o ciep∏a — po∏àczone ze sobà urzàdzenia lub
instalacje s∏u˝àce do wytwarzania ciep∏a; 

7) sieç ciep∏ownicza — po∏àczone ze sobà urzàdzenia
lub instalacje, s∏u˝àce do przesy∏ania i dystrybucji
ciep∏a ze êróde∏ ciep∏a do w´z∏ów cieplnych;

8) przy∏àcze — odcinek sieci ciep∏owniczej doprowa-
dzajàcy ciep∏o wy∏àcznie do jednego w´z∏a ciepl-
nego albo odcinek zewn´trznych instalacji odbior-
czych za grupowym w´z∏em cieplnym, ∏àczàcy te
instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

9) w´ze∏ cieplny — po∏àczone ze sobà urzàdzenia lub
instalacje s∏u˝àce do zmiany rodzaju lub parame-
trów noÊnika ciep∏a dostarczanego z przy∏àcza
oraz regulacji iloÊci ciep∏a dostarczanego do insta-
lacji odbiorczych;

10) grupowy w´ze∏ cieplny — w´ze∏ cieplny obs∏ugu-
jàcy wi´cej ni˝ jeden obiekt;

11) instalacja odbiorcza — po∏àczone ze sobà urzà-
dzenia lub instalacje, s∏u˝àce do transportowania
ciep∏a lub ciep∏ej wody z w´z∏ów cieplnych do od-
biorników ciep∏a lub punktów poboru ciep∏ej wo-
dy w obiekcie;

12) zewn´trzna instalacja odbiorcza — odcinki instala-
cji odbiorczych ∏àczàce grupowy w´ze∏ cieplny
z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

13) obiekt — budowl´ lub budynek wraz z instalacja-
mi odbiorczymi;

14) uk∏ad pomiarowo-rozliczeniowy — dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odr´bnymi przepisami,
zespó∏ urzàdzeƒ, s∏u˝àcych do pomiaru iloÊci i pa-
rametrów noÊnika ciep∏a, których wskazania sta-
nowià podstaw´ do obliczenia nale˝noÊci z tytu∏u
dostarczania ciep∏a;

15) zamówiona moc cieplna — ustalonà przez odbior-
c´, najwi´kszà moc cieplnà, jaka w ciàgu roku wy-

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r.
Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96,
poz. 959.



st´puje w danym obiekcie dla warunków oblicze-
niowych, która zgodnie z warunkami techniczny-
mi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezb´dna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciep∏a w celu utrzymania norma-
tywnej temperatury i wymiany powietrza w po-
mieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciep∏ej
wody w punktach czerpalnych,

c) prawid∏owej pracy innych urzàdzeƒ lub instala-
cji;

16) warunki obliczeniowe:

a) obliczeniowà temperatur´ powietrza atmosfe-
rycznego okreÊlonà dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane sà obiekty, do których
jest dostarczane ciep∏o, 

b) normatywnà temperatur´ ciep∏ej wody;

17) obliczeniowe nat´˝enie przep∏ywu noÊnika ciep∏a
— najwi´ksze nat´˝enie przep∏ywu noÊnika ciep∏a,
odpowiadajàce w przypadku:

a) sieci ciep∏owniczej — mocy cieplnej oddawanej
ze êród∏a ciep∏a do tej sieci i parametrom noÊni-
ka ciep∏a dostarczanego z tego êród∏a ciep∏a,
okreÊlonym w tabeli regulacyjnej dla warun-
ków obliczeniowych,

b) w´z∏a cieplnego — zamówionej mocy cieplnej
dla obiektu lub obiektów zasilanych z tego w´-
z∏a cieplnego oraz parametrom noÊnika ciep∏a
dostarczanego do tego w´z∏a, okreÊlonym
w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczenio-
wych,

c) obiektu zasilanego z grupowego w´z∏a cieplne-
go za poÊrednictwem eksploatowanej przez
przedsi´biorstwo energetyczne zewn´trznej in-
stalacji odbiorczej — zamówionej mocy ciepl-
nej dla potrzeb ogrzewania tego obiektu oraz
parametrom wody dostarczanej z grupowego
w´z∏a cieplnego do instalacji centralnego
ogrzewania, okreÊlonym dla warunków oblicze-
niowych na podstawie danych projektowych
dla tej instalacji;

18) tabela regulacyjna — przedstawionà w postaci ta-
beli lub na wykresie zale˝noÊç temperatury noÊni-
ka ciep∏a od warunków atmosferycznych;

19) sezon grzewczy — okres, w którym warunki at-
mosferyczne powodujà koniecznoÊç ciàg∏ego do-
starczania ciep∏a w celu ogrzewania obiektów.

Rozdzia∏ 2

Przy∏àczenie do sieci ciep∏owniczej

§ 3. Przy∏àczenie do sieci ciep∏owniczej nast´puje
na podstawie umowy o przy∏àczenie i po spe∏nieniu
technicznych warunków przy∏àczenia, okreÊlonych

przez przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystrybutora
ciep∏a, zwanych dalej „warunkami przy∏àczenia”.

§ 4. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o przy∏àczenie do
sieci ciep∏owniczej, który posiada tytu∏ prawny do ko-
rzystania z obiektu przy∏àczanego do tej sieci, mo˝e
z∏o˝yç wniosek o okreÊlenie warunków przy∏àczenia.

2. Podmiot ubiegajàcy si´ o przy∏àczenie do sieci
ciep∏owniczej, który nie posiada tytu∏u prawnego do
korzystania z obiektu, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
z∏o˝yç wniosek o okreÊlenie wst´pnych warunków
przy∏àczenia do sieci ciep∏owniczej, zwanych dalej
„wst´pnymi warunkami przy∏àczenia”.

3. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2,
ustala przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystrybutor
ciep∏a.

§ 5. Podzia∏ podmiotów na grupy przy∏àczeniowe
dokonywany jest w zale˝noÊci od rodzaju nale˝àcych do
tych podmiotów obiektów przy∏àczanych do sieci cie-
p∏owniczej, z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych kryteriów: 

1) charakterystyki technicznej przy∏àczanych êróde∏
ciep∏a;

2) rodzaju i parametrów technologicznych noÊnika
ciep∏a oraz sposobu ich regulacji;

3) rodzajów i parametrów technicznych przy∏àcza-
nych sieci ciep∏owniczych, nale˝àcych do innych
przedsi´biorstw energetycznych;

4) rodzajów i parametrów technicznych w´z∏ów
cieplnych i instalacji odbiorczych w obiektach od-
biorców;

5) odleg∏oÊci przy∏àczanych obiektów od sieci cie-
p∏owniczej lub grupowych w´z∏ów cieplnych;

6) wielkoÊci przy∏àczanych obiektów.

§ 6. 1. W przypadku gdy do sieci ciep∏owniczej ma-
jà byç przy∏àczane êród∏a ciep∏a, wniosek o przy∏àcze-
nie do sieci ciep∏owniczej powinien zawieraç w szcze-
gólnoÊci:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) okreÊlenie:

a) rodzaju i osiàgalnych parametrów noÊnika cie-
p∏a, w tym ciÊnienia i temperatury, oraz w∏aÊci-
woÊci fizykochemicznych noÊnika ciep∏a dostar-
czanego do sieci ciep∏owniczej i dopuszczal-
nych zanieczyszczeƒ noÊnika ciep∏a zwracanego
z tej sieci do êród∏a ciep∏a,

b) maksymalnej i minimalnej mocy cieplnej, jaka
mo˝e byç dostarczona ze êród∏a ciep∏a do sieci
ciep∏owniczej, a w przypadku etapowego osià-
gania tej mocy — okreÊlenie harmonogramu re-
alizacji kolejnych etapów oraz maksymalnej
i minimalnej mocy cieplnej dla tych etapów,
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c) charakterystyki technicznej êród∏a ciep∏a, w tym
danych okreÊlajàcych t´ charakterystyk´ dla ko-
lejnych etapów rozwoju tego êród∏a:

— uk∏adu technologicznego êród∏a ciep∏a i wy-
dajnoÊci urzàdzeƒ wytwarzajàcych ciep∏o,

— uk∏adu regulacji iloÊci ciep∏a dostarczanego
do sieci ciep∏owniczej oraz charakterystyki
urzàdzeƒ regulujàcych nat´˝enie przep∏ywu
i temperatur´ noÊnika ciep∏a,

— uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
charakterystyki urzàdzeƒ s∏u˝àcych do po-
miaru iloÊci i parametrów noÊnika ciep∏a do-
starczanego ze êród∏a ciep∏a do sieci cie-
p∏owniczej,

— maksymalnej i minimalnej wydajnoÊci insta-
lacji do uzdatniania wody, dostarczanej
przedsi´biorstwu ciep∏owniczemu lub dys-
trybutorowi ciep∏a w celu nape∏niania sieci
ciep∏owniczej i instalacji odbiorczych oraz
uzupe∏niania ubytków noÊnika ciep∏a;

3) proponowany termin rozpocz´cia dostarczania
ciep∏a i warunki jego dostarczania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç:

1) dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny do korzy-
stania z obiektu;

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreÊlajàcy
usytuowanie obiektu wzgl´dem istniejàcej sieci
ciep∏owniczej oraz innych obiektów i urzàdzeƒ
uzbrojenia terenu.

3. Warunki przy∏àczenia êród∏a ciep∏a powinny
okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) miejsce i sposób przy∏àczenia êród∏a ciep∏a do sie-
ci ciep∏owniczej;

2) miejsce rozgraniczenia w∏asnoÊci oraz miejsce
rozgraniczenia eksploatacji sieci ciep∏owniczej,
urzàdzeƒ lub instalacji mi´dzy przedsi´biorstwem
ciep∏owniczym lub dystrybutorem ciep∏a a wy-
twórcà ciep∏a;

3) wymagania dotyczàce:

a) uk∏adu technologicznego êród∏a ciep∏a ze
wzgl´du na racjonalne wykorzystanie ciep∏a
oraz oddzia∏ywanie na warunki eksploatacji sie-
ci ciep∏owniczej i sterowanie pracà tej sieci,

b) tabel regulacyjnych,

c) wydajnoÊci instalacji do uzdatniania wody, a tak-
˝e wymagania dotyczàce jakoÊci wody uzdatnio-
nej, dostarczanej do sieci ciep∏owniczej w celu
nape∏niania tej sieci i instalacji odbiorczych oraz
uzupe∏niania ubytków noÊnika ciep∏a,

d) rejestrowania i kontrolowania parametrów no-
Ênika ciep∏a oraz iloÊci ciep∏a dostarczanego do
sieci ciep∏owniczej, a tak˝e zdalnego rejestro-

wania i kontrolowania parametrów oraz zdal-
nego sterowania pracà êród∏a ciep∏a;

4) wymagania dotyczàce uk∏adu pomiarowo-rozli-
czeniowego, uk∏adu regulacji iloÊci ciep∏a dostar-
czanego do sieci ciep∏owniczej, a w szczególnoÊci
do regulacji nat´˝enia przep∏ywu oraz regulacji
temperatury noÊnika ciep∏a, a tak˝e miejsca ich za-
instalowania;

5) inne informacje niezb´dne do opracowania doku-
mentacji projektowej oraz sterowania pracà sieci
ciep∏owniczej i eksploatacji tej sieci;

6) termin wa˝noÊci tych warunków;

7) inne okolicznoÊci wynikajàce z warunków lokal-
nych.

§ 7. 1. W przypadku gdy do sieci ciep∏owniczej ma-
jà byç przy∏àczone w´z∏y cieplne zasilajàce obiekty od-
biorców ciep∏a, wniosek o przy∏àczenie do sieci cie-
p∏owniczej powinien zawieraç w szczególnoÊci:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) okreÊlenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) zamówionej mocy cieplnej oraz minimalnego
poboru mocy cieplnej w okresie poza sezonem
grzewczym, a w przypadku poboru ciep∏a dla
celów technologicznych — harmonogram po-
boru mocy cieplnej;

3) proponowany termin lub harmonogram rozpocz´-
cia poboru ciep∏a.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç:

1) dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny wniosko-
dawcy do korzystania z obiektu, do którego b´dzie
dostarczane ciep∏o z sieci ciep∏owniczej;

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreÊlajàcy
usytuowanie obiektu, do którego b´dzie dostar-
czane ciep∏o, w stosunku do istniejàcej sieci cie-
p∏owniczej oraz innych obiektów i urzàdzeƒ uzbro-
jenia terenu.

3. Warunki przy∏àczenia w´z∏ów cieplnych powin-
ny okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) miejsce i sposób doprowadzenia przy∏àcza do w´-
z∏a cieplnego;

2) miejsce rozgraniczenia w∏asnoÊci oraz miejsce
rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urzàdzeƒ,
znajdujàcych si´ w pomieszczeniu w´z∏a cieplne-
go, mi´dzy przedsi´biorstwem ciep∏owniczym lub
dystrybutorem ciep∏a a odbiorcà;

3) obliczeniowe nat´˝enie przep∏ywu i tabele regula-
cyjne dla noÊnika ciep∏a dostarczanego do w´z∏a
cieplnego;
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4) wymagania dotyczàce:

a) uk∏adu technologicznego w´z∏a cieplnego i in-
stalacji odbiorczej ze wzgl´du na racjonalne
wykorzystanie ciep∏a oraz oddzia∏ywanie na
warunki eksploatacji sieci ciep∏owniczej i stero-
wanie pracà tej sieci,

b) miejsca zainstalowania:

— urzàdzenia regulujàcego nat´˝enie przep∏y-
wu noÊnika ciep∏a dostarczanego do w´z∏a
cieplnego,

— uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego,

c) regulacji iloÊci ciep∏a dostarczanego do instala-
cji odbiorczych,

d) zdalnego rejestrowania i kontrolowania para-
metrów noÊnika ciep∏a oraz iloÊci ciep∏a dostar-
czanego do w´z∏a cieplnego,

e) miejsca po∏àczenia instalacji odbiorczej z przy-
∏àczem oraz miejsca zainstalowania urzàdzeƒ
mierzàcych iloÊç ciep∏a i iloÊç wody, dostarczo-
nych z sieci ciep∏owniczej w celu nape∏niania
instalacji odbiorczych oraz uzupe∏niania ubyt-
ków wody w tych instalacjach;

5) inne informacje niezb´dne do opracowania doku-
mentacji projektowej w´z∏a cieplnego i instalacji
odbiorczych;

6) termin wa˝noÊci tych warunków; 

7) inne okolicznoÊci wynikajàce z warunków lokal-
nych.

§ 8. 1. W przypadku gdy do zewn´trznej instalacji
odbiorczej za w´z∏em grupowym, nale˝àcej do przed-
si´biorstwa ciep∏owniczego lub dystrybutora ciep∏a,
ma byç przy∏àczona instalacja w obiekcie odbiorcy,
wniosek o przy∏àczenie powinien zawieraç w szczegól-
noÊci:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) informacj´ okreÊlajàcà:

a) rodzaj i parametry instalacji odbiorczych
w obiekcie odbiorcy,

b) maksymalny i minimalny pobór mocy cieplnej
i rodzaje potrzeb cieplnych;

3) proponowany termin rozpocz´cia poboru ciep∏a.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç:

1) dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny wniosko-
dawcy do korzystania z obiektu, w którym znajdujà
si´ instalacje odbiorcze przy∏àczane do zewn´trz-
nej instalacji odbiorczej za w´z∏em grupowym;

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreÊlajàcy
usytuowanie obiektu, w którym znajdujà si´ przy-
∏àczane instalacje odbiorcze, w stosunku do istnie-

jàcej zewn´trznej instalacji odbiorczej za w´z∏em
grupowym oraz innych obiektów i urzàdzeƒ uzbro-
jenia terenu.

3. W przypadku braku informacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, wniosek o przy∏àczenie powinien zawie-
raç charakterystyk´ technicznà obiektu, a w szczegól-
noÊci informacje dotyczàce:

1) kubatury oraz powierzchni u˝ytkowej ogrzewa-
nych pomieszczeƒ;

2) przeznaczenia ogrzewanych pomieszczeƒ;

3) systemu wentylacji ogrzewanych pomieszczeƒ;

4) przewidywanego sposobu podgrzewania wody
wodociàgowej;

5) strat cieplnych w obiekcie w warunkach oblicze-
niowych, a w przypadku braku takiej informacji —
okreÊlenie rodzaju zastosowanej izolacji cieplnej
w przegrodach budowlanych.

4. Warunki przy∏àczenia instalacji odbiorczej, o któ-
rej mowa w ust. 1, powinny okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) miejsce i sposób po∏àczenia instalacji odbiorczej
w obiekcie odbiorcy z nale˝àcà do przedsi´bior-
stwa ciep∏owniczego lub dystrybutora ciep∏a ze-
wn´trznà instalacjà odbiorczà za w´z∏em grupo-
wym;

2) miejsce rozgraniczenia w∏asnoÊci oraz miejsce
rozgraniczenia eksploatacji instalacji odbiorczej
mi´dzy przedsi´biorstwem ciep∏owniczym lub
dystrybutorem ciep∏a a odbiorcà;

3) miejsce zainstalowania uk∏adu pomiarowo-rozli-
czeniowego;

4) obliczeniowe nat´˝enie przep∏ywu i tabele regula-
cyjne dla noÊnika ciep∏a dostarczanego do w´z∏a
cieplnego;

5) wymagania dotyczàce:

a) uk∏adu technologicznego instalacji odbiorczej
ze wzgl´du na racjonalne wykorzystanie cie-
p∏a oraz oddzia∏ywanie tej instalacji na warun-
ki eksploatacji grupowego w´z∏a cieplnego
i sieci ciep∏owniczej oraz sterowanie pracà tej
sieci,

b) miejsca zainstalowania urzàdzenia regulujàce-
go nat´˝enie przep∏ywu wody dostarczanej do
instalacji centralnego ogrzewania oraz rodzaju
i miejsca zainstalowania urzàdzeƒ, których
wskazania b´dà stanowi∏y podstaw´ do okre-
Êlenia udzia∏u odbiorców w kosztach ciep∏a do-
starczonego do grupowego w´z∏a cieplnego;

6) inne informacje niezb´dne do opracowania doku-
mentacji projektowej w´z∏a cieplnego i instalacji
odbiorczych, niewymienione w pkt 1—5;

7) termin wa˝noÊci tych warunków;
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8) inne okolicznoÊci wynikajàce z warunków lokal-
nych.

§ 9. 1. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystry-
butor ciep∏a okreÊla warunki przy∏àczenia lub wst´pne
warunki przy∏àczenia w terminie nie d∏u˝szym ni˝
30 dni od dnia z∏o˝enia kompletnych wniosków, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 1 i 2. Warunki przy∏àczenia sà
przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umo-
wy o przy∏àczenie.

2. Warunki przy∏àczenia sà wa˝ne dwa lata od dnia
ich okreÊlenia, wst´pne warunki przy∏àczenia — przez
rok.

§ 10. Umowa o przy∏àczenie okreÊla w szczególno-
Êci:

1) strony zawierajàce umow´;

2) zakres prac projektowych i budowlano-monta˝o-
wych oraz prac zwiàzanych z przeprowadzaniem
prób i odbiorów koƒcowych, wykonywanych
przez strony umowy;

3) sposób koordynacji prac wykonywanych przez
strony umowy oraz kontroli dotrzymywania wy-
magaƒ okreÊlonych w warunkach przy∏àczenia;

4) terminy:

a) zakoƒczenia budowy przy∏àcza, w´z∏a cieplne-
go i instalacji odbiorczych oraz terminy prze-
prowadzenia niezb´dnych prób i odbiorów cz´-
Êciowych,

b) przeprowadzenia prób koƒcowych i ostateczne-
go odbioru przy∏àcza, w´z∏a cieplnego i instala-
cji odbiorczych;

5) miejsce rozgraniczenia w∏asnoÊci oraz miejsce
rozgraniczenia eksploatacji sieci ciep∏owniczej,
urzàdzeƒ lub instalacji okreÊlone w § 6 ust. 3 pkt 2,
§ 7 ust. 3 pkt 2 i § 8 ust. 4 pkt 2;

6) wysokoÊç op∏aty za przy∏àczenie;

7) przewidywany termin rozpocz´cia dostarczania
ciep∏a;

8) odpowiedzialnoÊç stron za niedotrzymanie wa-
runków umowy, a w szczególnoÊci za opóênienie
terminu:

a) realizacji prac w stosunku do ustalonych
w umowie,

b) rozpocz´cia dostarczania ciep∏a w sezonie
grzewczym i po tym sezonie,

c) rozpocz´cia odbioru ciep∏a w sezonie grzew-
czym i po tym sezonie.

§ 11. 1. Umowa o przy∏àczenie stanowi podstaw´
do rozpocz´cia realizacji prac projektowych i budow-
lano-monta˝owych oraz ich finansowania przez stro-
ny, na zasadach okreÊlonych w tej umowie.

2. OkreÊlone w umowie o przy∏àczenie próby i od-
biory cz´Êciowe oraz próby koƒcowe i ostateczny od-
biór przy∏àcza, w´z∏a cieplnego i instalacji odbiorczych
sà przeprowadzane przy udziale upowa˝nionych
przedstawicieli stron umowy.

3. W przypadku zakoƒczenia budowy przy∏àcza,
w´z∏a cieplnego i instalacji odbiorczych przed sezo-
nem grzewczym, niezb´dne próby koƒcowe i ostatecz-
ny odbiór mogà byç przeprowadzone podczas sezonu
grzewczego w ustalonym przez strony terminie, po
rozpocz´ciu dostarczania ciep∏a do obiektu.

4. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2
i 3, sà potwierdzane przez strony umowy w protoko-
∏ach przeprowadzenia tych prób i odbiorów. Wzory
protoko∏ów ustala przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub
dystrybutor ciep∏a.

Rozdzia∏ 3

Obrót ciep∏em

§ 12. Przedsi´biorstwo energetyczne prowadzi
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie zaopatrzenia
w ciep∏o na warunkach okreÊlonych w koncesjach na
wytwarzanie ciep∏a, przesy∏anie i dystrybucj´ lub ob-
rót ciep∏em oraz w umowach sprzeda˝y ciep∏a lub
umowach przesy∏owych, zawartych z innymi przedsi´-
biorstwami energetycznymi lub odbiorcami ciep∏a. 

§ 13. Umowa sprzeda˝y ciep∏a, o której mowa
w § 12, okreÊla w szczególnoÊci:

1) strony zawierajàce umow´;

2) miejsca oraz warunki dostarczania i odbioru cie-
p∏a, w tym:

a) lokalizacj´ obiektów, do których b´dzie dostar-
czane ciep∏o, oraz przeznaczenie dostarczanego
ciep∏a,

b) wielkoÊç zamówionej mocy cieplnej oraz obli-
czeniowe nat´˝enie przep∏ywu noÊnika ciep∏a
i tabele regulacyjne, a tak˝e szczegó∏owe wa-
runki i terminy wprowadzania zmian ustaleƒ
w tym zakresie,

c) rodzaj noÊnika ciep∏a i jego parametry dla wa-
runków obliczeniowych,

d) terminy rozpocz´cia dostarczania ciep∏a do
obiektów oraz szczegó∏owe warunki ustalania
terminów rozpoczynania i przerywania dostar-
czania ciep∏a w celu ogrzewania i dla innych
potrzeb;

3) miejsce rozgraniczenia eksploatacji urzàdzeƒ lub
instalacji;

4) miejsce zainstalowania i wymagania dotyczàce
uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego;

5) prawa i obowiàzki stron;

6) szczegó∏owe zasady ustalania terminów przepro-
wadzania prób i badaƒ kontrolnych oraz konser-
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wacji i remontów eksploatowanych przez strony
urzàdzeƒ i instalacji;

7) szczegó∏owe zasady wprowadzania planów ogra-
niczeƒ oraz wstrzymania dostarczania ciep∏a;

8) standardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców ciep∏a;

9) szczegó∏owe warunki okreÊlone w taryfie dla cie-
p∏a, w tym:

a) podstawy i sposoby prowadzenia rozliczeƒ
i obliczania nale˝noÊci,

b) ceny i stawki op∏at oraz warunki wprowadzania
ich zmian,

c) bonifikaty, upusty i op∏aty z tytu∏u niedotrzyma-
nia przez strony warunków umowy,

d) warunki i terminy regulowania nale˝noÊci za
dostarczane ciep∏o;

10) odpowiedzialnoÊç stron za niedotrzymanie wa-
runków umowy, a w szczególnoÊci za:

a) przekroczenie:

— zamówionej mocy cieplnej lub obliczenio-
wego nat´˝enia przep∏ywu noÊnika ciep∏a,

— dopuszczalnych odchyleƒ od parametrów
noÊnika ciep∏a,

— dopuszczalnych przerw i ograniczeƒ w do-
starczaniu ciep∏a,

b) niedotrzymanie standardów jakoÊciowych ob-
s∏ugi odbiorców,

c) nielegalny pobór ciep∏a,

d) zwrot zanieczyszczonego noÊnika ciep∏a lub je-
go kradzie˝;

11) termin wa˝noÊci umowy oraz postanowienia do-
tyczàce zmiany warunków umowy i jej wypowie-
dzenia.

§ 14. Strony umowy, o której mowa w § 12, powin-
ny w szczególnoÊci zapewniç:

1) przedsi´biorstwo energetyczne:

a) minimalizacj´ kosztów wytwarzania ciep∏a we
w∏asnych êród∏ach i zakupu ciep∏a z innych êró-
de∏, z uwzgl´dnieniem obowiàzku, o którym
mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne,

b) wykorzystywanie êróde∏ ciep∏a zasilajàcych sie-
ci ciep∏ownicze w sposób powodujàcy minima-
lizacj´ kosztów ciep∏a wprowadzanego do sieci
i zapewniajàcy najni˝sze koszty dostarczania
ciep∏a do odbiorców, w tym poprzez maksyma-
lizacj´ obcià˝ania êróde∏ ciep∏a o najni˝szych
kosztach wytwarzania, 

c) prowadzenie eksploatacji sieci ciep∏owniczych
i sterowania ich pracà w sposób zapewniajàcy
minimalizacj´ kosztów dostarczania ciep∏a do
odbiorców,

d) dostarczanie ciep∏a zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami oraz na warunkach okreÊlonych
w zawartych umowach,

e) dotrzymywanie standardów jakoÊciowych ob-
s∏ugi odbiorców,

f) uzgadnianie z zainteresowanymi stronami
zmian warunków dostarczania ciep∏a,
a w szczególnoÊci zmian wymagajàcych przy-
stosowania urzàdzeƒ i instalacji do nowych wa-
runków,

g) zainstalowanie uk∏adów pomiarowo-rozlicze-
niowych w przy∏àczach do w´z∏ów cieplnych
oraz umo˝liwienie odbiorcom dost´pu do tych
uk∏adów,

h) mo˝liwoÊç przeprowadzenia przez wspó∏pracu-
jàce przedsi´biorstwo energetyczne lub odbior-
c´ kontroli prawid∏owoÊci wskazaƒ uk∏adu po-
miarowo-rozliczeniowego oraz umo˝liwienie
im wglàdu do dokumentów stanowiàcych pod-
staw´ rozliczeƒ za ciep∏o,

i) uzgadnianie terminów oraz sposobu przepro-
wadzania prób i pomiarów wymagajàcych
wspó∏dzia∏ania z innymi przedsi´biorstwami
energetycznymi lub odbiorcami,

j) powiadamianie o terminach planowych przerw
i ograniczeƒ w dostarczaniu ciep∏a,

k) informowanie o przyczynach zak∏óceƒ w do-
starczaniu ciep∏a oraz o przewidywanych termi-
nach usuni´cia tych zak∏óceƒ,

l) niezw∏oczne likwidowanie przyczyn powodujà-
cych przerwy i ograniczenia lub inne zak∏ócenia
w dostarczaniu ciep∏a,

m) okreÊlenie w zawartych z innymi przedsi´bior-
stwami energetycznymi umowach sprzeda˝y
ciep∏a lub umowach przesy∏owych warunków
dostarczania ciep∏a i obs∏ugi odbiorców zgod-
nie z obowiàzujàcymi przepisami w przypadku
wystàpienia awarii;

2) odbiorca ciep∏a:

a) u˝ytkowanie ciep∏a zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami i warunkami umów zawartych
z przedsi´biorstwami energetycznymi,

b) terminowe regulowanie nale˝noÊci z tytu∏u za-
opatrzenia w ciep∏o,

c) dotrzymywanie wymagaƒ okreÊlonych w wa-
runkach przy∏àczenia do sieci ciep∏owniczej,
a w szczególnoÊci wyregulowanie i utrzymanie
u˝ytkowanej instalacji w stanie niepowodujà-
cym zak∏óceƒ w pracy sieci ciep∏owniczej,

d) utrzymanie nieruchomoÊci w sposób niepowo-
dujàcy utrudnieƒ w prawid∏owej eksploatacji
sieci ciep∏owniczej przeprowadzonej przez te-
ren tych nieruchomoÊci,

e) uzgadnianie z zainteresowanymi stronami
zmian warunków dostarczania ciep∏a, a w szcze-
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gólnoÊci zmian wymagajàcych przystosowania
instalacji lub urzàdzeƒ do nowych warunków,

f) dostosowanie, w ustalonych terminach, insta-
lacji odbiorczych do zmienionych warunków
dostarczania ciep∏a, zgodnie z otrzymanym za-
wiadomieniem,

g) zabezpieczenie przed uszkodzeniem i dost´pem
osób nieupowa˝nionych do za∏o˝onych przez
przedsi´biorstwo energetyczne plomb w w´êle
cieplnym i instalacji odbiorczej, a zw∏aszcza
w uk∏adzie pomiarowo-rozliczeniowym,

h) niezw∏oczne informowanie stron, z którymi za-
warli umowy, o zauwa˝onych wadach lub
usterkach w uk∏adzie pomiarowym lub innych
okolicznoÊciach majàcych wp∏yw na prawid∏o-
woÊç rozliczeƒ, a tak˝e o stwierdzonych prze-
rwach lub zak∏óceniach w dostarczaniu ciep∏a
oraz o zak∏óceniach i usterkach w pracy instala-
cji odbiorczych.

Rozdzia∏ 4

Âwiadczenie us∏ug przesy∏owych

§ 15. 1. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystry-
butor ciep∏a realizuje us∏ugi przesy∏owe na podstawie
zawartej umowy przesy∏owej.

2. Wytwórca ciep∏a lub przedsi´biorstwo obrotu
ciep∏em albo odbiorca ciep∏a mo˝e wystàpiç do przed-
si´biorstwa ciep∏owniczego lub dystrybutora ciep∏a
o zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 16. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystrybu-
tor ciep∏a nie mo˝e odmówiç zawarcia umowy, o któ-
rej mowa w § 15 ust. 1, je˝eli spe∏nione sà ∏àcznie na-
st´pujàce warunki:

1) istniejà techniczne mo˝liwoÊci przesy∏ania istnie-
jàcà siecià ciep∏owniczà zamówionej mocy ciepl-
nej i iloÊci ciep∏a, bez pogorszenia niezawodnoÊci
i zakresu dostarczania ciep∏a odbiorcom eksplo-
atujàcym instalacje odbiorcze przy∏àczone do tej
sieci;

2) istniejà uk∏ady pomiarowo-rozliczeniowe umo˝li-
wiajàce okreÊlenie iloÊci ciep∏a dostarczanego ze
êród∏a ciep∏a i odbieranego z sieci ciep∏owniczej;

3) jest zapewnione:

a) zabezpieczenie sieci ciep∏owniczej przed pogor-
szeniem parametrów i jakoÊci noÊnika ciep∏a
w tej sieci,

b) dotrzymanie standardów jakoÊciowych obs∏ugi
odbiorców eksploatujàcych instalacje odbior-
cze przy∏àczone do tej sieci;

4) Êwiadczenie us∏ug przesy∏owych przez przedsi´-
biorstwo ciep∏ownicze lub dystrybutora ciep∏a nie
b´dzie powodowa∏o wzrostu op∏at za dostarczanie
ciep∏a, ponoszonych przez odbiorców eksploatujà-
cych instalacje odbiorcze przy∏àczone do tej sieci.

§ 17. Umowa przesy∏owa okreÊla w szczególnoÊci:

1) oznaczenie stron zawierajàcych umow´;

2) okreÊlenie miejsca oraz warunków dostarczania
i odbioru ciep∏a, a zw∏aszcza:

a) rodzaj noÊnika ciep∏a i jego parametry dla wa-
runków obliczeniowych,

b) lokalizacj´ êróde∏ ciep∏a i obiektów, do których
b´dzie dostarczane ciep∏o, oraz jego przezna-
czenie,

c) wielkoÊç zamówionej mocy cieplnej i oblicze-
niowego nat´˝enia przep∏ywu w przy∏àczach do
obiektów, o których mowa w lit. b, oraz tabele
regulacyjne, a tak˝e warunki i terminy wprowa-
dzania zmian ustaleƒ w tym zakresie,

d) dopuszczalne:

— odchylenia parametrów noÊnika ciep∏a
w êródle ciep∏a i u odbiorców oraz wymaga-
nia dotyczàce ich dotrzymania,

— przerwy i ograniczenia w dostarczaniu ciep∏a,

e) wymagane zabezpieczenia przed zanieczysz-
czeniem noÊnika ciep∏a w sieci ciep∏owniczej,

f) terminy rozpocz´cia dostarczania ciep∏a do
obiektów oraz warunki ustalania terminów roz-
poczynania i przerywania dostarczania ciep∏a
w celu ogrzewania i dla innych potrzeb,

g) wymagania dotyczàce sposobu i warunków
przesy∏ania ciep∏a zakupionego u wytwórcy
ciep∏a przez odbiorców przy∏àczonych do sieci
ciep∏owniczej eksploatowanej przez przedsi´-
biorstwo ciep∏ownicze lub dystrybutora ciep∏a;

3) miejsce rozgraniczenia eksploatacji urzàdzeƒ lub
instalacji;

4) ustalenia dotyczàce zakresu i kosztów zainstalowa-
nia dodatkowych urzàdzeƒ lub instalacji w êródle
ciep∏a i u odbiorców oraz sposób pokrycia tych
kosztów w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. g;

5) szczegó∏owe zasady ustalania terminów przepro-
wadzania prób i badaƒ kontrolnych oraz konser-
wacji i remontów eksploatowanych urzàdzeƒ lub
instalacji przez strony umowy;

6) szczegó∏owe zasady wprowadzania planów ogra-
niczeƒ oraz wstrzymania dostarczania ciep∏a;

7) prawa i obowiàzki stron, w tym odpowiedzialnoÊç
stron za niedotrzymanie warunków umowy, w za-
kresie:

a) przekroczenia:

— zamówionej mocy cieplnej lub obliczenio-
wego nat´˝enia przep∏ywu noÊnika ciep∏a,

— dopuszczalnych odchyleƒ od parametrów
noÊnika ciep∏a,

— dopuszczalnych przerw i ograniczeƒ w do-
starczaniu ciep∏a,

b) kradzie˝y noÊnika ciep∏a;
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8) szczegó∏owe warunki okreÊlone w taryfie dla cie-
p∏a, w tym:

a) podstawy i sposoby prowadzenia rozliczeƒ
i obliczania nale˝noÊci,

b) stawki op∏at oraz warunki wprowadzania ich
zmian,

c) bonifikaty, upusty i op∏aty z tytu∏u niedotrzyma-
nia przez strony warunków umowy,

d) warunki i terminy regulowania nale˝noÊci;

9) termin wa˝noÊci umowy oraz postanowienia do-
tyczàce zmiany warunków umowy i jej wypowie-
dzenia.

§ 18. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystrybu-
tor ciep∏a prowadzi rozliczenia i pobiera okreÊlone
w taryfie op∏aty za Êwiadczenie us∏ug przesy∏owych.

Rozdzia∏ 5

Ruch sieciowy i eksploatacja sieci ciep∏owniczych

§ 19. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystrybu-
tor ciep∏a okreÊla organizacj´ ruchu sieciowego i wy-
znacza dyspozytora sieci ciep∏owniczej.

§ 20. 1. Ruch sieciowy polega na sterowaniu pracà
sieci ciep∏owniczej, do której ciep∏o jest dostarczane
co najmniej z jednego êród∏a ciep∏a i z której ciep∏o
jest dostarczane co najmniej do dwóch odbiorców.

2. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystrybutor
ciep∏a opracowuje program pracy sieci ciep∏owniczej,
zwany dalej „programem”, dla stabilnych warunków
pracy oraz w przypadku awarii lub koniecznoÊci wpro-
wadzenia ograniczeƒ w dostarczaniu i poborze ciep∏a;
ruch sieciowy jest prowadzony zgodnie z programem.

3. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystrybutor
ciep∏a udost´pnia program, na wniosek stron, z który-
mi zawar∏o lub zawiera umow´ o przy∏àczenie do tej
sieci i umow´ sprzeda˝y ciep∏a lub umow´ przesy∏owà.

§ 21. 1. Program powinien uwzgl´dniaç lokalne
warunki, w tym prac´ êróde∏ wspó∏pracujàcych z sie-
cià oraz wymagania racjonalnego u˝ytkowania paliw
i energii oraz ochrony Êrodowiska, a tak˝e zapewniaç
najni˝sze koszty dostarczania ciep∏a do odbiorców.

2. Program powinien okreÊlaç:

1) warunki pracy sieci ciep∏owniczej w sezonie
grzewczym i w okresie letnim, w tym szczegó∏owe
warunki:

a) ustalania obliczeniowego nat´˝enia przep∏ywu
noÊnika ciep∏a,

b) ustalania tabeli regulacyjnej,

c) uruchamiania i wy∏àczania ogrzewania,

d) wprowadzania planowych przerw w eksploata-
cji urzàdzeƒ lub instalacji w êród∏ach ciep∏a,

sieci ciep∏owniczej i w´z∏ach cieplnych oraz
zwiàzanych z tym przerw i ograniczeƒ w dostar-
czaniu ciep∏a,

e) regulacji iloÊci ciep∏a dostarczanego ze êróde∏
ciep∏a w zale˝noÊci od warunków atmosferycz-
nych i poboru ciep∏a przez odbiorców,
a w szczególnoÊci regulacji nat´˝enia przep∏y-
wu noÊnika ciep∏a i jego parametrów, zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w umowach,

f) doboru obcià˝eƒ dla jednego lub kilku êróde∏
ciep∏a, zasilajàcych sieç ciep∏owniczà, pod
wzgl´dem minimalizacji kosztów dostarczania
ciep∏a do odbiorców,

g) wprowadzania planu ograniczeƒ w dostarcza-
niu i poborze ciep∏a,

h) przy∏àczania do sieci ciep∏owniczej oraz nape∏-
niania i uruchamiania przyjmowanych do eks-
ploatacji odcinków sieci ciep∏owniczej i przy∏à-
czy — nowych albo po wymianie lub remoncie,

i) kontrolowania i rejestrowania iloÊci ciep∏a do-
starczanego ze êróde∏ ciep∏a do sieci ciep∏owni-
czej oraz iloÊci ciep∏a dostarczonego do w´z∏ów
cieplnych, a w szczególnoÊci nat´˝enia przep∏y-
wu i parametrów noÊnika ciep∏a,

j) wspó∏dzia∏ania dyspozytora sieci ciep∏owniczej
z innymi przedsi´biorstwami energetycznymi
i odbiorcami ciep∏a,

k) prowadzenia dokumentacji ruchu sieciowego
przez dyspozytora sieci ciep∏owniczej;

2) mo˝liwoÊci rezerwowego dostarczania ciep∏a
w przypadku wystàpienia awarii w êród∏ach ciep∏a
i sieci ciep∏owniczej;

3) zasady wprowadzania zmian w programie pracy
sieci ciep∏owniczej.

3. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystrybutor
ciep∏a opracowuje program co najmniej na dwa mie-
siàce przed rozpocz´ciem sezonu grzewczego.

§ 22. 1. Dyspozytor sieci ciep∏owniczej:

1) steruje pracà sieci ciep∏owniczej, a w szczególno-
Êci:

a) dokonuje zmian poboru mocy cieplnej ze êró-
de∏ ciep∏a dostarczajàcych ciep∏o do sieci cie-
p∏owniczej,

b) prowadzi regulacj´ iloÊci ciep∏a dostarczanego
z sieci ciep∏owniczej do w´z∏ów cieplnych,

c) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i po-
borze ciep∏a,

d) reguluje nat´˝enie przep∏ywu i parametry no-
Ênika ciep∏a w sieci ciep∏owniczej;

2) realizuje program;

3) wydaje dyspozycje w przypadku wystàpienia awa-
rii bàdê zagro˝enia dla bezpiecznej pracy êróde∏
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ciep∏a, sieci ciep∏owniczej, w´z∏ów cieplnych lub
instalacji odbiorczych;

4) nadzoruje wykonanie wydanych dyspozycji.

2. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie eksplo-
atacji sieci ciep∏owniczej oraz êróde∏ ciep∏a i w´z∏ów
cieplnych, przy∏àczonych do tej sieci, wykonujà dys-
pozycje otrzymane od dyspozytora sieci ciep∏owniczej
zgodnie z trybem okreÊlonym w programie.

3. Wytwórca ciep∏a lub odbiorca uzgadniajà
z przedsi´biorstwem ciep∏owniczym lub dystrybuto-
rem ciep∏a plany remontów urzàdzeƒ lub instalacji,
majàce wp∏yw na ruch sieciowy, oraz zawiadamiajà
dyspozytora sieci ciep∏owniczej o terminach wy∏àcze-
nia i w∏àczenia tych urzàdzeƒ lub instalacji.

§ 23. 1. Dyspozytor sieci ciep∏owniczej:

1) prowadzi dokumentacj´ ruchu sieciowego, w któ-
rej odnotowuje wa˝niejsze wydarzenia zwiàzane
z ruchem sieciowym i wydane dyspozycje oraz
sposób ich wykonania;

2) nadzoruje realizacj´ umów sprzeda˝y i umów
przesy∏owych w zakresie postanowieƒ dotyczà-
cych wielkoÊci poboru mocy cieplnej, a w szcze-
gólnoÊci nat´˝enia przep∏ywu i parametrów no-
Ênika ciep∏a dostarczanego do sieci ciep∏owniczej
ze êróde∏ ciep∏a oraz do w´z∏ów cieplnych przy∏à-
czonych do tej sieci;

3) udziela wspó∏pracujàcym z nim przedsi´bior-
stwom energetycznym i odbiorcom ˝àdanych in-
formacji dotyczàcych obecnych i przewidywanych
warunków dostarczania i odbioru ciep∏a, wyst´pu-
jàcych zak∏óceƒ i awarii oraz przewidywanych ter-
minów ich usuni´cia.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, po-
winna zawieraç podstawowe dane charakteryzujàce
warunki pracy sieci ciep∏owniczej oraz przy∏àczonych
do niej êróde∏ ciep∏a i w´z∏ów cieplnych.

3. Zakres prowadzenia dokumentacji ruchu siecio-
wego okreÊla przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dys-
trybutor ciep∏a oraz przekazuje do wiadomoÊci wspó∏-
pracujàcym z nim przedsi´biorstwom energetycznym
i odbiorcom.

§ 24. 1. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystry-
butor ciep∏a, eksploatujàc sieç ciep∏owniczà, zapewnia
utrzymanie zdolnoÊci tej sieci do realizacji dostaw cie-
p∏a w sposób ciàg∏y i niezawodny, przy zachowaniu
obowiàzujàcych wymagaƒ jakoÊciowych.

2. Eksploatacj´ sieci, o której mowa w ust. 1, nale˝y
prowadziç zgodnie z instrukcjà eksploatacji, zwanà dalej
„instrukcjà”, zatwierdzonà przez osob´ kierujàcà przed-
si´biorstwem ciep∏owniczym lub dystrybutorem ciep∏a.

§ 25. Instrukcja okreÊla procedury i sposoby wyko-
nywania czynnoÊci zwiàzanych z eksploatacjà sieci
ciep∏owniczej, a w szczególnoÊci dotyczàce:

1) uruchamiania i nape∏niania oraz zatrzymywania
i opró˝niania parowej i wodnej sieci ciep∏owniczej;

2) trwa∏ego i okresowego wy∏àczania z eksploatacji
sieci ciep∏owniczej i jej odcinków, w tym sposobu
zabezpieczenia przed korozjà;

3) regulacji hydraulicznej sieci ciep∏owniczej,
a w szczególnoÊci rozdzia∏u noÊnika ciep∏a do w´-
z∏ów cieplnych;

4) przekazywania sieci ciep∏owniczej do remontów
oraz jej przyjmowania do eksploatacji po remon-
cie;

5) prowadzenia remontów, konserwacji i moderniza-
cji sieci ciep∏owniczej;

6) post´powania w przypadku wystàpienia nadmier-
nych ubytków noÊnika ciep∏a oraz stwierdzenia
pogorszenia jakoÊci noÊnika ciep∏a;

7) post´powania w przypadku awarii sieci ciep∏owni-
czych i przy∏àczy;

8) zakresu kontroli szczelnoÊci sieci ciep∏owniczej;

9) zakresu i terminu przeprowadzania okresowych
przeglàdów i kontroli stanu technicznego sieci cie-
p∏owniczej, a w szczególnoÊci:

a) armatury i kompensatorów,

b) kana∏ów i komór, punktów sta∏ych, podpór i in-
nych elementów konstrukcyjnych,

c) rurociàgów i pow∏ok izolacyjnych,

d) sygnalizacji zawilgocenia rurociàgów i przecie-
ków;

10) sposobu odwadniania komór i kana∏ów z wód
gruntowych i opadowych, a w razie awarii —
z wody sieciowej;

11) okreÊlenia punktów pomiarowo-kontrolnych,
w których prowadzona jest okresowa lub ciàg∏a
rejestracja parametrów noÊnika ciep∏a i pomiary
nat´˝enia przep∏ywu noÊnika ciep∏a;

12) sposobu kontrolowania jakoÊci noÊnika ciep∏a do-
starczanego do sieci ciep∏owniczej ze êróde∏ cie-
p∏a i zwracanego do tej sieci z w´z∏ów cieplnych.

§ 26. 1. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystry-
butor ciep∏a wykonuje, nie rzadziej ni˝ co trzy lata,
okresowe analizy pracy sieci ciep∏owniczych, dla któ-
rych wielkoÊç zamówionej mocy cieplnej przekracza
5 MW; analizy te powinny obejmowaç:

1) ocen´ stanu technicznego;

2) okreÊlenie:

a) rodzaju i przyczyn awarii i zak∏óceƒ w dostar-
czaniu i poborze ciep∏a, jakie wystàpi∏y w êró-
d∏ach ciep∏a, sieciach ciep∏owniczych, przy∏à-
czach i w´z∏ach cieplnych,

b) nat´˝enia przep∏ywu noÊnika ciep∏a, spadku ci-
Ênienia i stopnia wykorzystania zdolnoÊci prze-
sy∏owych poszczególnych odcinków sieci cie-
p∏owniczych;
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3) ocen´:

a) ubytków noÊnika ciep∏a,

b) strat ciep∏a i mocy cieplnej podczas przesy∏a-
nia,

c) jakoÊci pracy w´z∏ów cieplnych, przy∏àczonych
do sieci ciep∏owniczej,

d) dotrzymywania warunków dostarczania i od-
bioru ciep∏a w zakresie:

— jakoÊci regulacji hydraulicznej,

— zgodnoÊci rzeczywistych temperatur noÊni-
ka ciep∏a z tabelà regulacyjnà,

— przekroczenia zamówionej mocy cieplnej
i obliczeniowego nat´˝enia przep∏ywu no-
Ênika ciep∏a;

4) porównanie planowanych i rzeczywistych kosz-
tów dostarczania ciep∏a do odbiorców oraz okre-
Êlenie przyczyn powsta∏ych ró˝nic z ich porówna-
nia;

5) koƒcowà ocen´ prawid∏owoÊci eksploatacji i ste-
rowania pracà sieci ciep∏owniczej wraz z wnioska-
mi i zaleceniami do aktualizacji programu i in-
strukcji.

2. Osoba kierujàca przedsi´biorstwem ciep∏owni-
czym lub dystrybutorem ciep∏a ustala cz´stotliwoÊç
wykonywania analiz pracy sieci ciep∏owniczych oraz
zakres tych analiz. 

Rozdzia∏ 6

Standardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców

§ 27. Standardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców
obejmujà:

1) warunki sprzeda˝y ciep∏a w zakresie:

a) zapewnienia obliczeniowego nat´˝enia prze-
p∏ywu noÊnika ciep∏a,

b) dotrzymywania parametrów noÊnika ciep∏a,

c) rozpocz´cia i przerwania dostarczania ciep∏a
w celu ogrzewania i wentylacji,

d) planowanych przerw w dostarczaniu ciep∏a
w okresie letnim;

2) warunki wstrzymania dostarczania ciep∏a do od-
biorców;

3) dotrzymywanie terminów:

a) za∏atwiania interwencji, skarg i za˝aleƒ,

b) zawiadamiania odbiorców o planowanych
zmianach warunków dostarczania ciep∏a, które
wymagajà dostosowania instalacji odbiorczych
do nowych warunków.

§ 28. 1. Je˝eli wytwórca ciep∏a i przedsi´biorstwo
ciep∏ownicze lub dystrybutor ciep∏a jako odbiorca nie

ustalà w umowie sprzeda˝y ciep∏a standardów jako-
Êciowych, o których mowa w § 27 pkt 1, strony umo-
wy obowiàzujà nast´pujàce standardy:

1) odchylenie od obliczeniowego nat´˝enia przep∏y-
wu noÊnika ciep∏a, dostarczanego do sieci cie-
p∏owniczej parowej lub sieci goràcej wody, nie po-
winno przekraczaç: +5 % i –5 %;

2) odchylenie temperatury noÊnika ciep∏a dostarcza-
nego do sieci ciep∏owniczej i zwracanego z tej sie-
ci, w stosunku do tabeli regulacyjnej, nie powinno
przekraczaç:

a) w sieciach parowych: +10 % i –5 %,

b) w sieciach goràcej wody: +2 % i –2 %;

3) rozpocz´cie i przerwanie dostarczania ciep∏a do
sieci ciep∏owniczej na potrzeby ogrzewania po-
winno nastàpiç nie póêniej ni˝:

a) w sezonie grzewczym — w ciàgu 12 godzin od
wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci cie-
p∏owniczej,

b) poza sezonem grzewczym — w ciàgu 24 godzin
od wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci
ciep∏owniczej;

4) planowana przerwa w dostarczaniu ciep∏a w okre-
sie letnim:

a) nie mo˝e przekroczyç 10 dni, gdy ciep∏o jest do-
starczane do sieci ciep∏owniczej z jednego êró-
d∏a ciep∏a,

b) w pozosta∏ych przypadkach nie mo˝e przekro-
czyç 14 dni — pod warunkiem ˝e przedsi´bior-
stwo ciep∏ownicze lub dystrybutor ciep∏a zosta-
nà powiadomieni o planowanej przerwie z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni, dla umo˝liwie-
nia zakupu ciep∏a z innego êród∏a lub dostar-
czenia ciep∏a z w∏asnego êród∏a.

2. Je˝eli przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystry-
butor ciep∏a i odbiorca nie ustalà w umowie sprzeda-
˝y ciep∏a standardów jakoÊciowych, o których mowa
w § 27 pkt 1, strony umowy obowiàzujà nast´pujàce
standardy:

1) odchylenie od obliczeniowego nat´˝enia przep∏y-
wu noÊnika ciep∏a dostarczanego do w´z∏a ciepl-
nego nie powinno przekraczaç:

a) w sieciach parowych: +3 % i –8 %,

b) w sieciach goràcej wody: +5 % i –5 %;

2) odchylenie temperatury noÊnika ciep∏a dostarcza-
nego do w´z∏a cieplnego w stosunku do tabeli re-
gulacyjnej nie powinno przekraczaç:

a) w sieciach parowych: +5 % i –10 %,

b) w sieciach goràcej wody: +5 % i –5 %, pod wa-
runkiem ˝e temperatura wody zwracanej z w´-
z∏a cieplnego do sieci ciep∏owniczej jest zgodna
z tabelà regulacyjnà, z tolerancjà +7 % i –7 %;
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3) rozpocz´cie i przerwanie dostarczania ciep∏a w ce-
lu ogrzewania i wentylacji powinno nastàpiç nie
póêniej ni˝ w ciàgu 12 godzin od z∏o˝enia wniosku
przez odbiorc´; 

4) planowane przerwy w dostarczaniu ciep∏a w okre-
sie letnim nie mogà przekroczyç 14 dni, a odbior-
c´ nale˝y powiadomiç o terminach tych przerw
z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

§ 29. Je˝eli strony nie okreÊli∏y w umowie sprzeda-
˝y ciep∏a standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbior-
ców, o których mowa w § 27 pkt 3 lit. a, strony umo-
wy obowiàzujà nast´pujàce standardy:

1) udzielenie informacji na ˝àdanie odbiorców nast´-
puje w ciàgu:

a) 12 godzin — informacji telefonicznych o prze-
widywanym terminie usuni´cia przerw i zak∏ó-
ceƒ w dostarczaniu ciep∏a,

b) 7 dni — informacji pisemnych o przewidywa-
nym terminie usuni´cia przerw i zak∏óceƒ w do-
starczaniu ciep∏a;

2) udzielenie odpowiedzi na interwencje, skargi i za-
˝alenia odbiorców nast´puje w ciàgu:

a) 12 godzin — informacji lub odpowiedzi telefo-
nicznych na interwencje i skargi sk∏adane przez
telefon lub informacji o przewidywanym termi-
nie udzielenia pisemnego wyjaÊnienia,

b) 14 dni — odpowiedzi pisemnych na interwen-
cje, skargi i za˝alenia odbiorców sk∏adane na
piÊmie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi
z∏o˝one przez telefon, które wymagajà przepro-
wadzenia dodatkowych analiz,

c) 30 dni — odpowiedzi pisemnych na interwen-
cje, skargi i za˝alenia odbiorców sk∏adane na pi-
Êmie, które wymagajà przeprowadzenia post´-
powania wyjaÊniajàcego.

§ 30. 1. Sprzedawca ciep∏a powiadamia odbiorców
o planowanych zmianach warunków dostarczania cie-
p∏a, o których mowa w § 27 pkt 3 lit. b, w terminie
okreÊlonym w umowie sprzeda˝y ciep∏a, a w przypad-
ku gdy umowa sprzeda˝y nie okreÊla tego terminu  —
z wyprzedzeniem, umo˝liwiajàcym dostosowanie in-
stalacji odbiorczych do nowych warunków.

2. Termin wyprzedzenia, o którym mowa w ust. 1,
nie powinien byç krótszy ni˝:

1) 24 miesiàce — je˝eli zmiana jest wprowadzana
przez wytwórc´ ciep∏a;

2) 12 miesi´cy — je˝eli zmiana jest wprowadzana
przez przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystry-
butora ciep∏a.

§ 31. 1. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystry-
butor ciep∏a wykonuje, na zlecenie odbiorcy, czynno-

Êci zwiàzane z uruchomieniem i przerwaniem dostar-
czania ciep∏a do wskazanych przez odbiorc´ obiektów.

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, przedsi´bior-
stwo ciep∏ownicze lub dystrybutor ciep∏a wykonuje:

1) nieodp∏atnie — w przypadku gdy jest to pierwsze
zlecenie odbiorcy na:

a) rozpocz´cie dostarczania ciep∏a do wskazanego
obiektu po przy∏àczeniu tego obiektu do sieci
ciep∏owniczej,

b) rozpocz´cie dostarczania ciep∏a w danym roku
w celu ogrzewania wskazanego obiektu,

c) przerwanie dostarczania ciep∏a w celu ogrzewa-
nia wskazanego obiektu po rozpocz´ciu dostar-
czania ciep∏a;

2) odp∏atnie — za ka˝de dodatkowe zlecenie odbior-
cy dotyczàce przerwania lub rozpocz´cia dostar-
czania ciep∏a do wskazanych obiektów.

§ 32. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze lub dystrybu-
tor ciep∏a wykonuje zlecone przez odbiorców czynno-
Êci zwiàzane z rozpocz´ciem i przerwaniem dostarcza-
nia ciep∏a w terminach okreÊlonych w umowach,
a w przypadku gdy umowy nie okreÊlajà tych termi-
nów, czynnoÊci te sà wykonywane w terminach okre-
Êlonych w § 28 ust. 2 pkt 3.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 33. Warunki przy∏àczenia okreÊlone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia zachowujà wa˝noÊç
przez okres w nich oznaczony, o ile nie sà sprzeczne
z przepisami niniejszego rozporzàdzenia.

§ 34. W przypadku braku analiz pracy sieci, o któ-
rych mowa w § 26 ust. 1, analizy te nale˝y wykonaç
nie póêniej ni˝ do dnia 31 sierpnia 2005 r.

§ 35. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych do
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ prze-
pisy tego rozporzàdzenia.

§ 36. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków przy∏àczenia pod-
miotów do sieci ciep∏owniczych, obrotu ciep∏em, Êwiad-
czenia us∏ug przesy∏owych, ruchu sieciowego i eksploata-
cji sieci oraz standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbior-
ców (Dz. U. Nr 72, poz. 845), które na podstawie art. 5
ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 135, poz. 1144) utraci∏o moc
z dniem 1 stycznia 2004 r.
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