
Na podstawie art. 46 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. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady:

1) kszta∏towania taryf przez przedsi´biorstwa energe-
tyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-
kresie wytwarzania, magazynowania, przetwarza-
nia, przesy∏ania i dystrybucji lub obrotu ciep∏em;

2) kalkulacji cen i stawek op∏at;

3) rozliczeƒ w obrocie ciep∏em mi´dzy przedsi´bior-
stwami energetycznymi oraz z 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 energetyczne
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) êród∏o ciep∏a — po∏àczone ze sobà urzàdzenia lub
instalacje s∏u˝àce do wytwarzania ciep∏a;

6) lokalne êród∏o ciep∏a — zlokalizowane w obiekcie
êród∏o ciep∏a bezpoÊrednio zasilajàce instalacje
odbiorcze wy∏àcznie w tym obiekcie;

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 lub êród∏em
ciep∏a, ∏àczàcy te instalacje z instalacjami odbior-
czymi 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 urzàdze-
nia lub instalacje, s∏u˝àce do transportowania cie-
p∏a lub ciep∏ej wody z w´z∏ów cieplnych lub êróde∏
ciep∏a do odbiorników ciep∏a lub punktów poboru
ciep∏ej wody w obiekcie;

12) zewn´trzna instalacja odbiorcza — odcinki instala-
cji odbiorczych ∏àczàce grupowy w´ze∏ cieplny lub
êród∏o ciep∏a z instalacjami odbiorczymi w obiek-
tach;

13) obiekt — budowl´ lub budynek wraz z instalacjami
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) grupa taryfowa — grup´ odbiorców korzystajà-
cych z us∏ug zwiàzanych z zaopatrzeniem w ciep∏o,
z którymi rozliczenia sà prowadzone na podstawie
tych samych cen i stawek op∏at oraz warunków ich
stosowania;

16) handlowa obs∏uga odbiorców — czynnoÊci zwià-
zane z:

a) kontrolà uk∏adów pomiarowo-rozliczeniowych
i odczytywaniem ich wskazaƒ, stanowiàcych
podstaw´ do obliczenia nale˝noÊci z tytu∏u do-
starczania ciep∏a lub ustalenia udzia∏u odbiorcy
w kosztach ciep∏a dostarczonego do grupowe-
go w´z∏a cieplnego,

b) obliczaniem nale˝noÊci, wystawianiem faktur
oraz egzekwowaniem tych nale˝noÊci,

c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania warun-
ków umowy i prawid∏owoÊci rozliczeƒ;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad kszta∏towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeƒ w obrocie ciep∏em

———————
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, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.



17) moc cieplna — iloÊç ciep∏a wytworzonego lub do-
starczonego do podgrzania okreÊlonego noÊnika
ciep∏a albo iloÊç ciep∏a odebranego z tego noÊnika
w ciàgu godziny;

18) zamówiona moc cieplna — ustalonà przez odbior-
c´ najwi´kszà moc cieplnà, jaka w ciàgu roku wy-
st´puje w danym obiekcie dla warunków oblicze-
niowych, która zgodnie z warunkami technicznymi
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;

19) przy∏àczeniowa moc cieplna — moc cieplnà usta-
lonà przez przedsi´biorstwo energetyczne dla da-
nej sieci ciep∏owniczej na podstawie zamówionej
mocy cieplnej przez odbiorców, po uwzgl´dnieniu
strat mocy cieplnej podczas przesy∏ania ciep∏a tà
siecià oraz niejednoczesnoÊci wyst´powania
szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców;

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

a) sieci ciep∏owniczej — przy∏àczeniowej mocy
cieplnej i parametrom noÊnika ciep∏a dostarcza-
nego ze êród∏a ciep∏a do tej sieci, okreÊlonym
w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczenio-
wych,

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 ta-
beli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,

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

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

22) 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;

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

24) subsydiowanie skroÊne — pokrywanie kosztów
dotyczàcych jednego rodzaju prowadzonej dzia∏al-
noÊci gospodarczej lub jednej grupy odbiorców
przychodami pochodzàcymi z innego rodzaju pro-
wadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub od innej
grupy odbiorców.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe zasady kszta∏towania taryf

§ 3. Przedsi´biorstwo energetyczne opracowuje
taryf´ w sposób zapewniajàcy:

1) pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie okre-
Êlonym w art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne, zwanej dalej ,,ustawà”,
oraz kosztów ponoszonych odpowiednio w zakre-
sie okreÊlonym w art. 9a ust. 3 ustawy;

2) ochron´ interesów odbiorców przed nieuzasadnio-
nym poziomem cen i stawek op∏at;

3) eliminowanie subsydiowania skroÊnego.

§ 4. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne kszta∏tuje ta-
ryf´ odpowiednio do zakresu prowadzonej dzia∏alno-
Êci gospodarczej zwiàzanej z zaopatrzeniem w ciep∏o,
rodzaju odbiorców i charakteru ich zapotrzebowania
na ciep∏o.

2. Przedsi´biorstwo energetyczne prowadzàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà, która nie wymaga uzyskania
koncesji lub zwolnione przez Prezesa Urz´du Regula-
cji Energetyki z obowiàzku przedk∏adania taryf do za-
twierdzania, opracowuje taryf´ zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w ustawie i rozporzàdzeniu oraz wprowa-
dza jà do stosowania przy zawieraniu umów z odbior-
cami.

§ 5. 1. Taryfa powinna, odpowiednio do prowadzo-
nej przez przedsi´biorstwo energetyczne dzia∏alnoÊci
gospodarczej, okreÊlaç:

1) grupy taryfowe;

2) rodzaje oraz wysokoÊç cen i stawek op∏at, a tak˝e
warunki ich stosowania;

3) bonifikaty i upusty z tytu∏u niedotrzymania stan-
dardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców;

4) op∏aty za nielegalny pobór ciep∏a.

2. OkreÊlone w taryfie ceny i stawki op∏at ró˝nicu-
je si´ dla poszczególnych grup taryfowych, odpowied-
nio do kosztów uzasadnionych.

3. Taryf´ kszta∏tuje si´ w taki sposób, aby odbiorca
móg∏ na jej podstawie obliczyç nale˝noÊç odpowiada-
jàcà zakresowi us∏ug zwiàzanych z zaopatrzeniem
w ciep∏o, okreÊlonemu w umowie sprzeda˝y ciep∏a lub
umowie przesy∏owej.
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§ 6. 1. OkreÊlone w taryfie warunki stosowania cen
i stawek op∏at ustala si´ z uwzgl´dnieniem standar-
dów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców, okreÊlonych
w umowie sprzeda˝y ciep∏a lub umowie przesy∏owej
albo w odr´bnych przepisach.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinny
okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) zakres Êwiadczonych us∏ug dla odbiorców w po-
szczególnych grupach taryfowych;

2) standardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców;

3) sposób obliczania op∏at w przypadku uszkodzenia
uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego.

§ 7. 1. Taryfa wytwórcy ciep∏a zawiera:

1) ceny za zamówionà moc cieplnà — wyra˝one
w z∏otych za MW;

2) ceny ciep∏a — wyra˝one w z∏otych za GJ;

3) ceny noÊnika ciep∏a — wody dostarczonej do na-
pe∏niania sieci ciep∏owniczych i instalacji odbior-
czych oraz do uzupe∏nienia ubytków wody poza
êród∏em ciep∏a lub niezwróconych skroplin — wy-
ra˝one odpowiednio w z∏otych za metr szeÊcienny
lub za ton´.

2. Taryfa przedsi´biorstwa ciep∏owniczego zawie-
ra:

1) ceny za zamówionà moc cieplnà — wyra˝one
w z∏otych za MW;

2) ceny ciep∏a — wyra˝one w z∏otych za GJ;

3) ceny noÊnika ciep∏a — wody dostarczonej do na-
pe∏niania i uzupe∏niania jej ubytków w instala-
cjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin —
wyra˝one odpowiednio w z∏otych za metr sze-
Êcienny lub za ton´;

4) stawki op∏at sta∏ych za us∏ugi przesy∏owe — wyra-
˝one w z∏otych za MW zamówionej mocy cieplnej;

5) stawki op∏at zmiennych za us∏ugi przesy∏owe —
wyra˝one w z∏otych za GJ.

3. Taryfa dystrybutora ciep∏a zawiera:

1) stawki op∏at sta∏ych za us∏ugi przesy∏owe — wyra-
˝one w z∏otych za MW zamówionej mocy cieplnej;

2) stawki op∏at zmiennych za us∏ugi przesy∏owe —
wyra˝one w z∏otych za GJ.

4. W przypadku gdy przedsi´biorstwo energetycz-
ne, o którym mowa w ust. 2 i 3:

1) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà na obszarze
gminy, dla którego uchwalone zosta∏y za∏o˝enia
wymienione w art. 19 ust. 8 ustawy, taryfa tego
przedsi´biorstwa zawiera stawki op∏at za przy∏à-
czenie do sieci, wyra˝one w z∏otych za metr bie˝à-
cy przy∏àcza;

2) zakupuje ciep∏o od innych przedsi´biorstw energe-
tycznych, taryfa tego przedsi´biorstwa okreÊla wa-
runki stosowania cen i stawek op∏at ustalonych
w taryfach tych przedsi´biorstw.

5. Taryfa przedsi´biorstwa obrotu ciep∏em zawiera
stawki op∏at za obs∏ug´ odbiorców, wyra˝one w z∏o-
tych za MW zamówionej mocy cieplnej, oraz okreÊla
warunki stosowania cen i stawek op∏at ustalonych
w taryfach innych przedsi´biorstw energetycznych.

6. W przypadku wytwarzania ciep∏a w lokalnym
êródle ciep∏a, w którym zainstalowana moc cieplna nie
przekracza 0,2 MW i które nie jest wyposa˝one
w uk∏ad pomiarowo-rozliczeniowy, taryfa zawiera:

1) stawki op∏aty miesi´cznej — wyra˝one w z∏otych
za MW zamówionej mocy cieplnej lub w z∏otych za
metr kwadratowy powierzchni lokali;

2) stawki op∏aty sezonowej — wyra˝one w z∏otych za
MW zamówionej mocy cieplnej lub w z∏otych za
metr kwadratowy powierzchni lokali.

7. W przypadku wytwarzania ciep∏a w lokalnym
êródle ciep∏a wyposa˝onym w uk∏ad pomiarowo-rozli-
czeniowy lub êródle ciep∏a, w którym zainstalowana
moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpoÊrednio zasi-
lajàcym zewn´trzne instalacje odbiorcze, taryfa zawie-
ra:

1) stawki op∏aty miesi´cznej za zamówionà moc
cieplnà — wyra˝one w z∏otych za MW;

2) stawki op∏aty za ciep∏o — wyra˝one w z∏otych za
GJ.

§ 8. Taryfa okreÊla sposób ustalania cen za zamó-
wionà moc cieplnà oraz cen ciep∏a i cen noÊnika cie-
p∏a, stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami przy∏à-
czonymi do sieci ciep∏owniczej w przypadku, gdy do-
starczane tym odbiorcom ciep∏o i noÊnik ciep∏a sà:

1) wytworzone w kilku w∏asnych êród∏ach ciep∏a;

2) wytworzone we w∏asnych êród∏ach ciep∏a oraz za-
kupione od innych wytwórców ciep∏a;

3) zakupione w kilku êród∏ach ciep∏a nale˝àcych do
jednego lub kilku wytwórców ciep∏a.

§ 9. 1. Taryfa mo˝e okreÊlaç sposób ustalania op∏at
pokrywajàcych koszty wspó∏finansowania przez
przedsi´biorstwo energetyczne przedsi´wzi´ç i us∏ug,
o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3 ustawy.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, ustala si´ na
podstawie indywidualnych kalkulacji tych op∏at, na za-
sadach okreÊlonych w odr´bnej umowie.

§ 10. 1. Podzia∏ odbiorców na grupy taryfowe jest
dokonywany w zale˝noÊci od poziomu kosztów uza-
sadnionych ponoszonych przez przedsi´biorstwo
energetyczne w zwiàzku z dostarczaniem ciep∏a do
tych odbiorców, wed∏ug nast´pujàcych kryteriów:

1) rodzaju noÊnika ciep∏a i jego parametrów;
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2) êród∏a ciep∏a lub zespo∏u êróde∏ ciep∏a zasilajàcych
sieç ciep∏owniczà;

3) sieci ciep∏owniczej, którà ciep∏o jest przesy∏ane do
w´z∏ów cieplnych w postaci okreÊlonego noÊnika
ciep∏a;

4) miejsca dostarczania ciep∏a i zwiàzanego z nim za-
kresu us∏ug przesy∏owych, Êwiadczonych przez
przedsi´biorstwo energetyczne;

5) wymagaƒ w zakresie standardów jakoÊciowych
obs∏ugi odbiorców, w tym dotyczàcych niezawod-
noÊci i ciàg∏oÊci dostarczania ciep∏a;

6) wielkoÊci zamówionej mocy cieplnej oraz charak-
terystyki odbioru ciep∏a.

2. Ustalajàc grup´ taryfowà, o której mowa
w ust. 1 pkt 4, uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci odbior-
ców, którzy sà zasilani w ciep∏o:

1) bezpoÊrednio z eksploatowanych przez przedsi´-
biorstwo energetyczne êróde∏ ciep∏a;

2) z eksploatowanych, przez przedsi´biorstwo ener-
getyczne, wydzielonych sieci ciep∏owniczych, od-
powiednio do rodzaju noÊnika ciep∏a i jego para-
metrów oraz sposobu regulacji w zale˝noÊci od
warunków atmosferycznych i zapotrzebowania na
ciep∏o;

3) z eksploatowanych, przez przedsi´biorstwo ener-
getyczne, w´z∏ów cieplnych, z którymi sà po∏àczo-
ne instalacje odbiorcze obs∏ugujàce:

a) jeden obiekt,

b) wi´cej ni˝ jeden obiekt, a zewn´trzne instalacje
odbiorcze nie sà eksploatowane przez przedsi´-
biorstwo energetyczne,

c) wi´cej ni˝ jeden obiekt, a zewn´trzne instalacje
odbiorcze sà eksploatowane przez przedsi´bior-
stwo energetyczne.

3. Ustalajàc grupy taryfowe, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dnia si´ zró˝nicowanie kosztów eks-
ploatacji êróde∏ ciep∏a, wydzielonych sieci ciep∏owni-
czych, w´z∏ów cieplnych i zewn´trznych instalacji od-
biorczych, o których mowa w ust. 2, w zale˝noÊci, czy
nale˝à one do przedsi´biorstwa energetycznego, czy
te˝ nie nale˝à do tego przedsi´biorstwa.

4. W przypadku êróde∏ ciep∏a, zlokalizowanych
w jednej miejscowoÊci, w których jest stosowany ten
sam rodzaj paliwa, a zainstalowana moc cieplna
w ka˝dym z tych êróde∏ nie przekracza 5 MW, odbior-
cy zasilani z tych êróde∏ mogà byç zaliczeni do jednej
grupy taryfowej.

Rozdzia∏ 3

Szczegó∏owe zasady kalkulacji cen i stawek op∏at

§ 11. Koszty uzasadnione, stanowiàce podstaw´
obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania cen
i stawek op∏at dla pierwszego roku stosowania taryfy,
okreÊla si´ na podstawie:

1) planowanych rocznych kosztów prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia
w ciep∏o, w tym kosztów finansowych zwiàzanych
z obs∏ugà kredytów bankowych, z wy∏àczeniem
odsetek i op∏at za nieterminowe realizowanie zo-
bowiàzaƒ;

2) planowanych rocznych kosztów modernizacji i roz-
woju oraz kosztów realizacji inwestycji z zakresu
ochrony Êrodowiska i zwiàzanych z tym kosztów
finansowych.

§ 12. 1. Koszty, o których mowa w § 11 pkt 1, usta-
la si´ zgodnie z art. 44 i 45 ustawy oraz zasadami ewi-
dencji kosztów okreÊlonymi w przepisach o rachunko-
woÊci, w sposób umo˝liwiajàcy ustalenie kosztów sta-
∏ych i kosztów zmiennych planowanych przez przed-
si´biorstwo energetyczne dla poszczególnych rodza-
jów dzia∏alnoÊci gospodarczej, z uwzgl´dnieniem êró-
de∏ powstawania tych kosztów.

2. Oceny kosztów, o których mowa w ust. 1, doko-
nuje si´ na podstawie porównania, wynikajàcych
z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla
pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi
jednostkowymi kosztami wynikajàcymi z kosztów po-
niesionych w roku kalendarzowym poprzedzajàcym
pierwszy rok stosowania taryfy, okreÊlonych na pod-
stawie sprawozdania finansowego, zbadanego zgod-
nie z przepisami o rachunkowoÊci.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1, okreÊla si´ na
podstawie planowanych dla pierwszego roku stoso-
wania taryfy:

1) wielkoÊci zamówionej mocy cieplnej, a w przypad-
ku lokalnych êróde∏ ciep∏a, o których mowa w § 7
ust. 6, powierzchni lokali, uwzgl´dniajàcych udo-
kumentowane zmiany tych wielkoÊci w stosunku
do stanu na koniec ostatniego roku kalendarzowe-
go poprzedzajàcego pierwszy rok stosowania tary-
fy, w szczególnoÊci na podstawie zawartych z od-
biorcami umów: sprzeda˝y ciep∏a, przesy∏owych
i o przy∏àczenie do sieci [odpowiednio w MW lub
metrach kwadratowych];

2) rocznej sprzeda˝y ciep∏a okreÊlonej wed∏ug wzoru:

Q = N x wn

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Q — planowanà sprzeda˝ ciep∏a dla pierwszego

roku stosowania taryfy [w GJ];
N — zamówionà moc cieplnà, o której mowa 

w pkt 1 [w MW];
wn — wskaênik wykorzystania zamówionej mocy

cieplnej, ustalony jako Êrednia z okresu
ostatnich pi´ciu lat iloÊç sprzedanego cie-
p∏a przypadajàca na 1 MW zamówionej mo-
cy cieplnej lub z faktycznego okresu prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci przez przedsi´biorstwo
energetyczne, gdy okres ten jest krótszy ni˝
pi´ç lat [w GJ/MW];

3) rocznej iloÊci noÊnika ciep∏a dostarczanego do sie-
ci ciep∏owniczych w celu nape∏niania i uzupe∏nia-
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nia ubytków tego noÊnika w tych sieciach oraz
sprzeda˝y tego noÊnika odbiorcom [w metrach
szeÊciennych lub tonach].

§ 13. 1. Planowane koszty wytwarzania, przetwa-
rzania i magazynowania ciep∏a wytwarzanego w sko-
jarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej w przed-
si´biorstwach energetycznych, do których stosuje si´
obowiàzek zakupu energii elektrycznej, o którym mo-
wa w art. 9a ust. 2 ustawy, oblicza si´ jako ró˝nic´
mi´dzy ∏àcznymi planowanymi kosztami prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania,
przetwarzania oraz magazynowania ciep∏a i energii
elektrycznej wraz z kosztami modernizacji i rozwoju
oraz ochrony Êrodowiska w danym êródle ciep∏a
a przychodem z tytu∏u wytwarzania energii elektrycz-
nej, wed∏ug wzoru:

Kc = Kec – Es x Ce

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Kc — planowane koszty wytwarzania ciep∏a dla

pierwszego roku stosowania taryfy [w z∏];
Kec — planowane ∏àczne koszty wytwarzania ciep∏a

i energii elektrycznej dla pierwszego roku sto-
sowania taryfy [w z∏];

Es — planowanà wielkoÊç sprzeda˝y energii elek-
trycznej dla pierwszego roku stosowania taryfy
[w MWh];

Ce — cen´ energii elektrycznej ustalonà w taryfie dla
danego êród∏a, zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 46 ustawy, okreÊlajàcymi
szczegó∏owe zasady kszta∏towania i kalkulacji
taryf dla energii elektrycznej, dla pierwszego
roku stosowania taryfy [w z∏/MWh].

2. W przypadku innych, ni˝ okreÊlone w ust. 1,
przedsi´biorstw energetycznych, w których wyst´puje
skojarzone wytwarzanie ciep∏a i energii elektrycznej,
planowane koszty wytwarzania, przetwarzania i maga-
zynowania ciep∏a oblicza si´ wed∏ug wzoru:

Kc = Kcs + Eu x Ce

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Kc — planowane koszty wytwarzania ciep∏a dla

pierwszego roku stosowania taryfy [w z∏];
Kcs — planowane koszty operacyjne, dotyczàce urzà-

dzeƒ i instalacji s∏u˝àcych do wytwarzania cie-
p∏a sprzedawanego odbiorcom dla pierwszego
roku stosowania taryfy [w z∏];

Eu — planowane obni˝enie produkcji energii elek-
trycznej dla pierwszego roku stosowania taryfy,
spowodowane poborem pary z turbin przez
urzàdzenia i instalacje s∏u˝àce do wytwarzania
ciep∏a sprzedawanego odbiorcom [w MWh];

Ce — cen´ energii elektrycznej ustalonà w taryfie dla
danego êród∏a, zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 46 ustawy, okreÊlajàcymi
szczegó∏owe zasady kszta∏towania i kalkulacji
taryf dla energii elektrycznej, lub cen´ plano-
wanà do uzyskania w warunkach konkurencji,
o których mowa w art. 49 ustawy, dla pierwsze-
go roku stosowania taryfy dla ciep∏a
[w z∏/MWh].

3. Koszty wytwarzania ciep∏a i energii elektrycznej
oraz cen´ energii elektrycznej, o których mowa
w ust. 1 i 2, a tak˝e taryfy dla ciep∏a i energii elektrycz-
nej dla êróde∏ ciep∏a, w których wyst´puje skojarzone
wytwarzanie ciep∏a i energii elektrycznej, ustala si´ dla
tego samego okresu.

§ 14. 1. Koszty uzasadnione zakupu ciep∏a, pono-
szone w zwiàzku z realizacjà obowiàzków, o których
mowa w art. 9a ust. 3 ustawy, uwzgl´dnia si´ w kalku-
lacji cen i stawek op∏at ustalanych w taryfie przedsi´-
biorstwa energetycznego realizujàcego te obowiàzki,
przyjmujàc, ˝e ka˝da jednostka ciep∏a sprzedawana
przez to przedsi´biorstwo energetyczne wszystkim od-
biorcom jest w tej samej wysokoÊci obcià˝ona tymi
kosztami.

2. Koszty wspólne dla wszystkich lub kilku grup ta-
ryfowych oraz koszty wspólne dla wszystkich lub kilku
rodzajów prowadzonej przez przedsi´biorstwo ener-
getyczne dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym koszty
wspólne dotyczàce modernizacji i rozwoju oraz ochro-
ny Êrodowiska, dzieli si´ na poszczególne grupy tary-
fowe i na poszczególne rodzaje prowadzonej dzia∏al-
noÊci gospodarczej zgodnie z przyj´tà w przedsi´bior-
stwie metodà podzia∏u kosztów.

3. Metoda podzia∏u kosztów, o której mowa
w ust. 2, nie mo˝e ulec zmianie w okresie obowiàzy-
wania taryfy.

§ 15. 1. Koszty wynikajàce z inwestycji moderniza-
cyjnych, rozwojowych i z zakresu ochrony Êrodowi-
ska, o których mowa w § 11 pkt 2, ustala si´ jako rocz-
ne koszty zwiàzane z eksploatacjà urzàdzeƒ i instalacji,
przekazywanych do eksploatacji po zakoƒczeniu tych
inwestycji.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, przedsi´bior-
stwo energetyczne ustala na podstawie obowiàzujàce-
go dla przedsi´biorstwa planu inwestycji oraz okreÊlo-
nego w tym planie sposobu finansowania i harmono-
gramu realizacji poszczególnych przedsi´wzi´ç inwe-
stycyjnych w zakresie:

1) wytwarzania, przetwarzania i magazynowania cie-
p∏a — planu inwestycji rozwojowych, moderniza-
cyjnych i zwiàzanych z ochronà Êrodowiska dla
êróde∏ ciep∏a;

2) przesy∏ania i dystrybucji ciep∏a — planu rozwoju
w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz∏ego za-
potrzebowania na ciep∏o, o którym mowa w art. 16
ust. 1 ustawy.

3. Koszty zwiàzane z eksploatacjà urzàdzeƒ i insta-
lacji przekazywanych do eksploatacji w wyniku inwe-
stycji rozwojowych, modernizacyjnych i z zakresu
ochrony Êrodowiska, o których mowa w ust. 1 i 2,
obejmujà w szczególnoÊci:

1) odpisy amortyzacyjne, a w przypadku zak∏adów
bud˝etowych odpisy umorzeniowe, obliczone
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami dla Êrod-
ków trwa∏ych przekazywanych do eksploatacji
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w wyniku inwestycji rozwojowych, modernizacyj-
nych i z zakresu ochrony Êrodowiska;

2) odsetki od kredytów zaciàgni´tych na realizacj´
tych inwestycji oraz koszty finansowe zwiàzane
z obs∏ugà tych kredytów;

3) koszty kalkulacyjne zwiàzane z eksploatacjà no-
wych urzàdzeƒ i instalacji w zakresie kosztów ro-
bocizny, zu˝ycia materia∏ów, paliw, energii, wody,
usuwania odpadów, kosztów transportu, remon-
tów i innych kosztów, wynikajàcych z rodzaju urzà-
dzeƒ i instalacji oraz warunków ich pracy.

4. Planowane koszty rozwoju w zakresie przesy∏a-
nia i dystrybucji ciep∏a, stanowiàce podstaw´ kalkula-
cji stawek op∏at za us∏ugi przesy∏owe, nie mogà obej-
mowaç kosztów wynikajàcych z nak∏adów, o których
mowa w § 23 ust. 4, stanowiàcych podstaw´ do obli-
czenia stawek op∏at za przy∏àczenie.

§ 16. Koszty, o których mowa w § 11—15, odpo-
wiednio do zakresu prowadzonej przez przedsi´bior-
stwo energetyczne dzia∏alnoÊci gospodarczej, obej-
mujà:

1) koszty sta∏e i koszty zmienne wytwarzania, prze-
twarzania i magazynowania ciep∏a oraz planowa-
ne roczne koszty modernizacji, rozwoju i ochrony
Êrodowiska, a tak˝e koszty:

a) utrzymania zapasów paliw, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 10
ust. 6 ustawy,

b) utrzymania przewidzianych w programie pracy
sieci ciep∏owniczych êróde∏ ciep∏a, pracujàcych
tylko w okresie najwi´kszego poboru mocy
cieplnej w sezonie grzewczym,

c) handlowej obs∏ugi odbiorców bezpoÊrednio za-
silanych ze êróde∏ ciep∏a;

2) koszty sta∏e i koszty zmienne pozyskania, uzdatnia-
nia i podgrzewania noÊnika ciep∏a oraz planowane
roczne koszty modernizacji, rozwoju i ochrony Êro-
dowiska w tym zakresie;

3) koszty sta∏e i koszty zmienne przesy∏ania i dystry-
bucji, koszty handlowej obs∏ugi odbiorców oraz
planowane roczne koszty modernizacji, rozwoju
i ochrony Êrodowiska w zakresie przesy∏ania i dys-
trybucji ciep∏a siecià ciep∏owniczà od êród∏a ciep∏a
do przy∏àczy, wraz z kosztami rozwoju zwiàzanymi
z przy∏àczaniem obiektów do tej sieci, a tak˝e kosz-
ty zwiàzane:

a) z magazynowaniem i przepompowywaniem
wody krà˝àcej w sieci ciep∏owniczej,

b) ze stratami mocy cieplnej, stratami ciep∏a
i ubytkami noÊnika ciep∏a podczas przesy∏ania,

c) z utrzymaniem przewidzianych w programie
pracy sieci ciep∏owniczej êróde∏ ciep∏a, pracujà-
cych w okresie najwi´kszego poboru mocy
cieplnej w sezonie grzewczym, je˝eli nie zosta∏y
uwzgl´dnione w kosztach wytwarzania ciep∏a,
o których mowa w pkt 1 lit. b;

4) koszty sta∏e i koszty zmienne przesy∏ania i dystry-
bucji ciep∏a, koszty handlowej obs∏ugi odbiorców
oraz planowane roczne koszty modernizacji, roz-
woju i ochrony Êrodowiska w zakresie us∏ug prze-
sy∏owych zwiàzanych z eksploatacjà:

a) w´z∏ów cieplnych, z którymi sà po∏àczone insta-
lacje odbiorcze obs∏ugujàce jeden obiekt,

b) grupowych w´z∏ów cieplnych,

c) zewn´trznych instalacji odbiorczych;

5) koszty obs∏ugi odbiorców przez przedsi´biorstwo
obrotu ciep∏em.

§ 17. W przypadku gdy odbiorca lub inny podmiot,
na zasadach ustalonych w odr´bnej umowie, udo-
st´pnia przedsi´biorstwu energetycznemu pomiesz-
czenie, w którym zainstalowane sà urzàdzenia, nale˝à-
ce do tego przedsi´biorstwa lub przez nie eksploato-
wane, s∏u˝àce do wytwarzania lub przesy∏ania i dys-
trybucji ciep∏a, koszty ponoszone z tego tytu∏u przed-
si´biorstwo energetyczne uwzgl´dnia w rozliczeniach
tylko z tymi odbiorcami, do których ciep∏o jest dostar-
czane za pomocà tych urzàdzeƒ, wed∏ug zasad okre-
Êlonych w umowie sprzeda˝y ciep∏a lub umowie prze-
sy∏owej.

§ 18. 1. Koszty wytwarzania, przetwarzania i maga-
zynowania ciep∏a, okreÊlone zgodnie z § 11—16, zwa-
ne dalej „kosztami wytwarzania ciep∏a”, stanowià
podstaw´ do obliczenia planowanych kosztów jed-
nostkowych oraz bazowej ceny za zamówionà moc
cieplnà i bazowej ceny ciep∏a.

2. Planowane koszty jednostkowe, o których mo-
wa w ust. 1, oblicza si´ wed∏ug wzorów:

Kjm = A x (a x Kst + Kzm) : N

oraz Kjc = (1 – A) x (a x Kst + Kzm) : Q

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Kjm — planowany koszt jednostkowy, stanowiàcy

podstaw´ do obliczenia bazowej ceny za zamó-
wionà moc cieplnà dla danego êród∏a ciep∏a
i okreÊlonego noÊnika ciep∏a [w z∏/MW];

Kjc — planowany koszt jednostkowy, stanowiàcy
podstaw´ do obliczenia bazowej ceny ciep∏a
dla danego êród∏a ciep∏a i okreÊlonego noÊnika
ciep∏a [w z∏/GJ];

Kst — planowane roczne koszty sta∏e wytwarzania
ciep∏a w postaci okreÊlonego noÊnika ciep∏a
[w z∏];

Kzm — planowane roczne koszty zmienne wytwarza-
nia ciep∏a w postaci okreÊlonego noÊnika cie-
p∏a [w z∏];

A — wskaênik udzia∏u op∏at za zamówionà moc
cieplnà w ∏àcznych op∏atach za t´ moc i ciep∏o
dla danego êród∏a ciep∏a i okreÊlonego noÊnika
ciep∏a, którego wartoÊç nie mo˝e byç wy˝sza
od udzia∏u kosztów sta∏ych w ∏àcznych kosztach
wytwarzania ciep∏a i nie mo˝e przekroczyç war-
toÊci 0,3;
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a — wspó∏czynnik redukcyjny kosztów sta∏ych, 
którego wartoÊç w zale˝noÊci od stosunku 
Nzain : Nw wynosi:

N — moc cieplnà okreÊlonà przez przedsi´biorstwo
energetyczne dla danego êród∏a ciep∏a i okre-
Êlonego noÊnika ciep∏a, obliczonà na podsta-
wie planowanej, dla pierwszego roku stosowa-
nia taryfy, przy∏àczeniowej mocy cieplnej dla
sieci ciep∏owniczych i zamówionej mocy ciepl-
nej przez odbiorców zasilanych bezpoÊrednio
z tego êród∏a [w MW];

Nzain— zainstalowanà moc cieplnà w êródle ciep∏a,
okreÊlonà dla ciep∏owni jako suma mocy zna-
mionowej kot∏ów, zainstalowanej w danym
êródle ciep∏a w celu wytwarzania ciep∏a w po-
staci okreÊlonego noÊnika ciep∏a, a dla elektro-
ciep∏owni i elektrowni jako maksymalna trwa-
∏a moc osiàgalna danego êród∏a ciep∏a dla
okreÊlonego noÊnika ciep∏a, ustalonà na pod-
stawie dokumentacji techniczno-ruchowej,
z uwzgl´dnieniem udokumentowanych zmian
w stosunku do stanu na ostatni dzieƒ roku ka-
lendarzowego poprzedzajàcego pierwszy rok
stosowania taryfy [w MW];

Nw — wykorzystanà moc cieplnà, stanowiàcà sum´
okreÊlonej przez przedsi´biorstwo energetycz-
ne dla danego êród∏a ciep∏a i okreÊlonego no-
Ênika ciep∏a:
— mocy cieplnej przeznaczonej do sprzeda˝y

odbiorcom,
— mocy cieplnej niezb´dnej do pokrycia po-

trzeb w∏asnych tego êród∏a ciep∏a, ustalonej
na podstawie dokumentacji techniczno-ru-
chowej,

— mocy cieplnej przeznaczonej do zu˝ycia
w∏asnego na inne rodzaje dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, 

z uwzgl´dnieniem udokumentowanych zmian
w stosunku do stanu na ostatni dzieƒ roku ka-
lendarzowego poprzedzajàcego pierwszy rok
stosowania taryfy [w MW];

Q — planowanà dla pierwszego roku stosowania ta-
ryfy iloÊç ciep∏a, okreÊlonà przez przedsi´bior-
stwo energetyczne dla danego êród∏a ciep∏a
i okreÊlonego noÊnika ciep∏a jako:
— planowanà, do sprzeda˝y odbiorcom, sum´

iloÊci ciep∏a — w przypadku wytwórcy cie-
p∏a lub

— planowanà, do sprzeda˝y odbiorcom, sum´
iloÊci ciep∏a i strat ciep∏a podczas przesy∏a-
nia siecià ciep∏owniczà — w przypadku
przedsi´biorstwa ciep∏owniczego [w GJ].

3. Wspó∏czynnika redukcyjnego kosztów sta∏ych,
o którym mowa w ust. 2, nie stosuje si´ w kalkulacji

kosztów jednostkowych wytwarzania ciep∏a w przy-
padku gdy:

1) planowane roczne koszty sta∏e wytwarzania ciep∏a
nie obejmujà kosztów utrzymania niewykorzysty-
wanych kot∏ów;

2) likwidacja niewykorzystanej mocy cieplnej spowo-
dowa∏aby zagro˝enie bezpieczeƒstwa energetycz-
nego w zakresie zaopatrzenia w ciep∏o.

§ 19. 1. Koszty pozyskania, uzdatniania i podgrze-
wania noÊnika ciep∏a, okreÊlone zgodnie z § 11—16,
zwane dalej „kosztami uzdatniania noÊnika ciep∏a”,
stanowià podstaw´ do obliczenia kosztów jednostko-
wych i bazowej ceny noÊnika ciep∏a.

2. Koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 1,
oblicza si´ jako iloraz planowanych, dla pierwszego
roku stosowania taryfy, kosztów uzdatniania noÊnika
ciep∏a oraz planowanej iloÊci tego noÊnika, dostarcza-
nego do sieci ciep∏owniczych w celu nape∏niania i uzu-
pe∏niania jego ubytków w tych sieciach oraz sprzeda-
˝y tego noÊnika odbiorcom w celu nape∏niania instala-
cji odbiorczych i uzupe∏nienia ubytków wody w tych
instalacjach.

§ 20. 1. W przypadku êróde∏ ciep∏a, o których mo-
wa w § 7 ust. 6 i 7, koszty stanowiàce podstaw´ do ob-
liczenia kosztów jednostkowych i bazowych stawek
op∏at obejmujà:

1) okreÊlone, zgodnie z § 12 i 14, koszty sta∏e i koszty
zmienne:

a) wytwarzania, przetwarzania i magazynowania
ciep∏a,

b) pozyskania, uzdatniania i podgrzewania noÊni-
ka ciep∏a,

c) eksploatacji zewn´trznych instalacji odbior-
czych, o których mowa w § 7 ust. 7;

2) okreÊlone zgodnie z § 15 planowane roczne koszty
modernizacji, rozwoju i ochrony Êrodowiska;

3) planowane koszty zwiàzane z:

a) utrzymaniem zapasów paliw, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 10
ust. 6 ustawy,

b) handlowà obs∏ugà odbiorców.

2. Koszty jednostkowe dla lokalnych êróde∏ ciep∏a,
o których mowa w § 7 ust. 6, oblicza si´ wed∏ug wzo-
rów:

Kjrl = 1/12 (A x Kl : Nol) lub Kjrl = 1/12 (A x Kl : Pol)

Kjsl = 1/7 [(1–A) x Kl : Nol] lub Kjsl = 1/7 [(1–A) x Kl : Pol)]

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Kjrl — koszt jednostkowy, stanowiàcy podstaw´ do

obliczenia bazowej stawki op∏aty miesi´cznej
dla danego rodzaju lokalnych êróde∏ ciep∏a
[w z∏/MW lub w z∏/m2 powierzchni lokali];
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Kjsl — koszt jednostkowy, stanowiàcy podstaw´ do
obliczenia bazowej stawki op∏aty sezonowej
dla danego rodzaju lokalnych êróde∏ ciep∏a
[w z∏/MW lub w z∏/m2 powierzchni lokali];

Kl — planowane roczne koszty, o których mowa
w ust. 1, dla danego rodzaju lokalnych êróde∏
ciep∏a [w z∏];

Nol — planowanà, dla pierwszego roku stosowania
taryfy, zamówionà moc cieplnà dla obiektów
zasilanych z danego rodzaju lokalnych êróde∏
ciep∏a [w MW];

Pol — planowanà, dla pierwszego roku stosowania
taryfy, powierzchni´ lokali w obiektach zasila-
nych z danego rodzaju lokalnych êróde∏ ciep∏a,
[w m2];

A — wspó∏czynnik udzia∏u op∏at sta∏ych, którego
wartoÊç nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 0,3.

3. Koszty jednostkowe dla êróde∏ ciep∏a, o których
mowa w § 7 ust. 7, oblicza si´ wed∏ug wzorów:

KjêN = 1/12 (A x Kê : Noê)

KjêQ = (1–A) x Kê : Qoê

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
KjêN — koszt jednostkowy, stanowiàcy podstaw´ do

obliczenia bazowej stawki op∏aty miesi´cznej
za zamówionà moc cieplnà dla danego rodzaju
êróde∏ ciep∏a [w z∏/MW];

KjêQ — koszt jednostkowy, stanowiàcy podstaw´ do
obliczenia bazowej stawki op∏aty za ciep∏o dla
danego rodzaju êróde∏ ciep∏a [w z∏/GJ];

Kê — planowane roczne koszty, o których mowa
w ust. 1, dla danego rodzaju êróde∏ ciep∏a
[w z∏];

Noê — planowanà, dla pierwszego roku stosowania
taryfy, zamówionà moc cieplnà dla obiektów
zasilanych z danego rodzaju êróde∏ ciep∏a
[w MW];

Qoê — planowanà, dla pierwszego roku stosowania
taryfy, iloÊç ciep∏a, przeznaczonà do sprzeda˝y
odbiorcom, okreÊlonà przez przedsi´biorstwo
energetyczne dla danego rodzaju êróde∏ ciep∏a
i okreÊlonego noÊnika ciep∏a [w GJ];

A — wspó∏czynnik udzia∏u op∏at sta∏ych, którego
wartoÊç nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 0,3.

§ 21. 1. Planowane koszty przesy∏ania i dystrybu-
cji, o których mowa w § 16 pkt 3 i 4, stanowià podsta-
w´ do obliczenia kosztów jednostkowych oraz bazo-
wych stawek op∏at za us∏ugi przesy∏owe w zakresie:

1) sieci ciep∏owniczej — dla grup taryfowych, do któ-
rych sà zaliczani odbiorcy pobierajàcy ciep∏o
z przy∏àczy;

2) sieci ciep∏owniczej i w´z∏ów cieplnych — dla grup
taryfowych, do których sà zaliczani odbiorcy po-
bierajàcy ciep∏o z eksploatowanych przez przed-
si´biorstwo energetyczne w´z∏ów cieplnych ob-
s∏ugujàcych jeden obiekt;

3) sieci ciep∏owniczej i grupowych w´z∏ów cieplnych
— dla grup taryfowych, do których sà zaliczani od-
biorcy pobierajàcy ciep∏o z eksploatowanych przez
przedsi´biorstwo energetyczne grupowych w´-
z∏ów cieplnych;

4) sieci ciep∏owniczej i grupowych w´z∏ów cieplnych
oraz zewn´trznych instalacji odbiorczych — dla
grup taryfowych, do których sà zaliczani odbiorcy
pobierajàcy ciep∏o z eksploatowanych przez przed-
si´biorstwo energetyczne grupowych w´z∏ów
cieplnych wraz z zewn´trznymi instalacjami od-
biorczymi.

2. Koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 1,
oblicza si´, odpowiednio do zakresu prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wed∏ug wzorów:

1) dla grup taryfowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

ksp = B x [Kps : ∑ Ns]

kzp = (1 – B)[Kps x Ngp : ∑ Ns] : Qgp

2) dla grup taryfowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

ksw = B x [Kps : ∑ Ns + Kpw : Ngw]

kzw = (1 – B)[Kps x Ngw : ∑ Ns + Kpw] : Qgw

3) dla grup taryfowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

kswg = B x [Kps : ∑ Ns + Kpwg : (Ngwg + Ngiz)]

kzwg = (1 – B)[Kps x Ngwg : ∑ Ns + Kpwg x Ngwg : 
:(Ngwg + Ngiz)] : Qgwg

4) dla grup taryfowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4:

ksiz = B x [Kps : ∑ Ns + Kpwg : (Ngwg + Ngiz) + Kpiz : Ngiz]

kziz = (1 – B)[Kps x Ngiz : ∑ Ns + Kpwg x Ngiz : 
:(Ngwg + Ngiz) + Kpiz]: Qgiz

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
ksp — koszt jednostkowy sta∏y us∏ug przesy∏owych

wyliczony dla danej grupy taryfowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 1 [w z∏/MW];

kzp — koszt jednostkowy zmienny us∏ug przesy∏o-
wych wyliczony dla danej grupy taryfowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 1 [w z∏/GJ];

B — wskaênik udzia∏u op∏at sta∏ych za us∏ugi prze-
sy∏owe w ∏àcznych op∏atach za te us∏ugi, któ-
rego wartoÊç nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,3;

Kps — planowane roczne koszty us∏ug przesy∏o-
wych w zakresie przesy∏ania i dystrybucji
ciep∏a danà siecià ciep∏owniczà od êród∏a
ciep∏a do przy∏àczy [w z∏];

Ngp — zamówionà moc cieplnà przez odbiorców za-
liczonych do danej grupy taryfowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 1 [w MW];
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∑ Ns — sum´ zamówionej mocy cieplnej przez od-
biorców przy∏àczonych do danej sieci cie-
p∏owniczej [w MW];

Qgp — planowanà, dla pierwszego roku stosowania
taryfy, sprzeda˝ ciep∏a odbiorcom zaliczo-
nym do danej grupy taryfowej, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 1 [w GJ];

ksw — koszt jednostkowy sta∏y us∏ug przesy∏owych
wyliczony dla danej grupy taryfowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 [w z∏/MW];

kzw — koszt jednostkowy zmienny us∏ug przesy∏o-
wych wyliczony dla danej grupy taryfowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 2 [w z∏/GJ];

Kpw — planowane roczne koszty us∏ug przesy∏o-
wych w zakresie eksploatacji w´z∏ów ciepl-
nych obs∏ugujàcych jeden obiekt, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 [w z∏];

Ngw — zamówionà moc cieplnà przez odbiorców za-
liczonych do danej grupy taryfowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 [w MW];

Qgw — planowanà, dla pierwszego roku stosowania
taryfy, sprzeda˝ ciep∏a odbiorcom zaliczo-
nym do danej grupy taryfowej, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 2 [w GJ];

kswg — koszt jednostkowy sta∏y us∏ug przesy∏owych
wyliczony dla danej grupy taryfowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 3 [w z∏/MW];

kzwg — koszt jednostkowy zmienny us∏ug przesy∏o-
wych wyliczony dla danej grupy taryfowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 3 [w z∏/GJ];

Kpwg — planowane roczne koszty us∏ug przesy∏o-
wych w zakresie eksploatacji grupowych w´-
z∏ów cieplnych, o których mowa w ust. 1
pkt 3 i 4 [w z∏];

Ngwg — zamówionà moc cieplnà przez odbiorców za-
liczonych do danej grupy taryfowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 3 [w MW];

Ngiz — zamówionà moc cieplnà przez odbiorców za-
liczonych do danej grupy taryfowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 4 [w MW];

Qgwg — planowanà, dla pierwszego roku stosowania
taryfy, sprzeda˝ ciep∏a odbiorcom zaliczo-
nym do danej grupy taryfowej, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 3 [w GJ];

ksiz — koszt jednostkowy sta∏y us∏ug przesy∏owych
wyliczony dla danej grupy taryfowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 4 [w z∏/MW];

kziz — koszt jednostkowy zmienny us∏ug przesy∏o-
wych wyliczony dla danej grupy taryfowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 4 [w z∏/GJ];

Kpiz — planowane roczne koszty us∏ug przesy∏o-
wych w zakresie eksploatacji zewn´trznych
instalacji odbiorczych, o których mowa
w ust. 1 pkt 4 [w z∏];

Qgiz — planowanà, dla pierwszego roku stosowania
taryfy, sprzeda˝ ciep∏a odbiorcom zaliczo-
nym do danej grupy taryfowej, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 4 [w GJ].

§ 22. 1. Planowane koszty obs∏ugi odbiorców,
o których mowa w § 16 pkt 5, stanowià podstaw´ do

obliczenia kosztów jednostkowych i bazowej stawki
op∏aty za obs∏ug´ odbiorców przez przedsi´biorstwo
obrotu ciep∏em.

2. Koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 1,
oblicza si´ jako iloraz planowanych kosztów obs∏ugi
odbiorców przez przedsi´biorstwo obrotu ciep∏em
i zamówionej mocy cieplnej dla pierwszego roku sto-
sowania taryfy przez odbiorców obs∏ugiwanych przez
to przedsi´biorstwo.

§ 23. 1. Koszty, na podstawie których sà obliczane
bazowe stawki op∏at za przy∏àczenie do sieci, okreÊla
si´ na podstawie jednej czwartej Êredniorocznych na-
k∏adów inwestycyjnych na budow´ odcinków sieci
s∏u˝àcych do przy∏àczenia w´z∏ów cieplnych, okreÊlo-
nych w obowiàzujàcym dla przedsi´biorstwa energe-
tycznego planie rozwoju, o którym mowa w art. 16
ust. 1 ustawy, dla okresu, na który jest opracowana ta-
ryfa.

2. Nak∏ady, o których mowa w ust. 1, obejmujà
w przypadku przy∏àczania do:

1) sieci ciep∏owniczej — nak∏ady na budow´ odcin-
ków rurociàgów do Êciany w´z∏a cieplnego i wy-
konanie przejÊcia rurociàgów przez t´ Êcian´ oraz
zainstalowanie w pomieszczeniu w´z∏a cieplnego
uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego, wraz z nie-
zb´dnymi rurociàgami, osprz´tem i armaturà oraz
dokonaniem koniecznych po∏àczeƒ, a w przypadku
sieci ciep∏owniczej, w której noÊnikiem ciep∏a jest
woda, tak˝e nak∏ady na zainstalowanie urzàdzenia
regulujàcego nat´˝enie przep∏ywu noÊnika ciep∏a;

2) zewn´trznych instalacji odbiorczych nale˝àcych do
przedsi´biorstwa energetycznego — nak∏ady na
budow´ odcinków rurociàgów do Êciany obiektu
i wykonanie przejÊcia rurociàgów przez t´ Êcian´
oraz zainstalowanie w obiekcie:

a) urzàdzenia regulujàcego nat´˝enie przep∏ywu
wody dostarczanej do instalacji centralnego
ogrzewania w tym obiekcie oraz uk∏adu pomia-
rowo-rozliczeniowego na przy∏àczu do instalacji
centralnego ogrzewania,

b) urzàdzeƒ, których wskazania b´dà stanowi∏y
podstaw´ do okreÊlenia udzia∏u tego obiektu
w kosztach ciep∏a dostarczonego do grupowe-
go w´z∏a cieplnego, w celu podgrzania wody
wodociàgowej,

c) niezb´dnych rurociàgów, osprz´tu i armatury
oraz koniecznych po∏àczeƒ.

3. Je˝eli w pomieszczeniu w´z∏a cieplnego jest in-
stalowany, na koszt odbiorcy, prefabrykowany w´ze∏
cieplny wyposa˝ony przez producenta w uk∏ad pomia-
rowo-rozliczeniowy i urzàdzenie regulujàce nat´˝enie
przep∏ywu noÊnika ciep∏a, nak∏ady, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, obejmujà tylko nak∏ady na budow´ od-
cinków rurociàgów i wykonanie przejÊcia tych rurocià-
gów przez Êcian´ w´z∏a cieplnego, wraz z niezb´dnym
osprz´tem i armaturà oraz dokonaniem koniecznych
po∏àczeƒ.
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4. Koszty jednostkowe, stanowiàce podstaw´ do
obliczenia bazowej stawki op∏aty za przy∏àczenie, obli-
cza si´ wed∏ug wzoru:

kp = Kp : Lp

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
kp — koszty jednostkowe, stanowiàce podstaw´ do

obliczenia bazowej stawki op∏aty za przy∏àcze-
nie, okreÊlone dla danego rodzaju przy∏àczy
[w z∏/m];

Kp — planowane roczne koszty, ustalone na podsta-
wie jednej czwartej Êredniorocznych nak∏adów
inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1—3,
dla danego rodzaju przy∏àczy [w z∏];

Lp — planowanà, Êrednià w roku, ∏àcznà d∏ugoÊç od-
cinków rurociàgów dla danego rodzaju przy∏à-
czy okreÊlonych w planie rozwoju, o którym
mowa w ust. 1 [w m].

§ 24. 1. Ceny i stawki op∏at, o których mowa w § 7,
ustala si´ na podstawie kosztów jednostkowych obli-
czonych w sposób okreÊlony w § 18—23.

2. Przy ustalaniu wysokoÊci cen i stawek op∏at,
o których mowa w ust. 1, dopuszcza si´ uwzgl´dnienie
zysku, którego wysokoÊç wynika z analizy nak∏adów
na przedsi´wzi´cia inwestycyjne uj´te w planach,
o których mowa w § 15 ust. 2, przy zapewnieniu
ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnio-
nym poziomem cen.

3. W odniesieniu do cen za zamówionà moc ciepl-
nà, stawek op∏at sta∏ych za us∏ugi przesy∏owe i stawek
op∏at za obs∏ug´ odbiorców — w taryfie ustala si´
równie˝ ich raty miesi´czne, stanowiàce 1/12 ich war-
toÊci.

4. Na wniosek odbiorcy, dla którego zamówiona
moc cieplna nie przekracza 30 kW, przedsi´biorstwo
energetyczne mo˝e w umowie sprzeda˝y ciep∏a okre-
Êliç sposób ustalania:

1) Êredniej ceny ciep∏a, wyra˝onej w z∏otych za GJ,
zamiast ustalonej w taryfie ceny za zamówionà
moc cieplnà i ceny ciep∏a;

2) Êredniej stawki op∏aty za us∏ugi przesy∏owe, wyra-
˝onej w z∏otych za GJ, zamiast ustalonej w taryfie
stawki op∏aty sta∏ej za us∏ugi przesy∏owe i stawki
op∏aty zmiennej za us∏ugi przesy∏owe.

§ 25. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne opracowu-
je i przedstawia Prezesowi Urz´du Regulacji Energety-
ki uzasadnienie kalkulacji bazowych cen i stawek
op∏at, które odpowiednio do zakresu prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, zwiàzanej z zaopatrzeniem
w ciep∏o, zawiera:

1) analiz´ zmian kosztów jednostkowych w poszcze-
gólnych pozycjach kosztów sta∏ych i zmiennych;

2) ocen´ skutków wprowadzenia bazowych cen i sta-
wek op∏at dla poszczególnych grup taryfowych
w pierwszym roku stosowania taryfy;

3) Êrednie wskaênikowe ceny ciep∏a i Êrednie wskaê-
nikowe stawki op∏at za us∏ugi przesy∏owe, obliczo-
ne na podstawie:

a) bazowych cen za zamówionà moc cieplnà, cen
ciep∏a i cen noÊnika ciep∏a oraz bazowych sta-
wek op∏at sta∏ych i zmiennych za us∏ugi przesy-
∏owe dla pierwszego roku stosowania taryfy
oraz

b) ostatnio stosowanych cen za zamówionà moc
cieplnà, cen ciep∏a i cen noÊnika ciep∏a oraz
ostatnio stosowanych stawek op∏at sta∏ych
i zmiennych za us∏ugi przesy∏owe.

2. Do bazowych cen i ostatnio stosowanych cen,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza si´ tak˝e stawki
op∏aty miesi´cznej i stawki op∏aty sezonowej, o któ-
rych mowa w § 7 ust. 6, oraz stawki op∏aty miesi´cz-
nej za zamówionà moc cieplnà i stawki op∏aty za cie-
p∏o, o których mowa w § 7 ust. 7.

3. Analiza, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje
porównanie kosztów jednostkowych w poszczegól-
nych pozycjach kosztów sta∏ych i zmiennych, obliczo-
nych odpowiednio na podstawie wielkoÊci rzeczo-
wych planowanych dla pierwszego roku stosowania
taryfy, o których mowa w § 12 ust. 3, oraz wielkoÊci
rzeczowych ustalonych zgodnie z ewidencjà finanso-
wo-ksi´gowà za ostatni rok kalendarzowy.

4. Ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje
porównanie op∏at, jakie odbiorcy zakwalifikowani do
poszczególnych grup taryfowych ponosiliby przy pla-
nowanych, dla pierwszego roku stosowania taryfy,
wielkoÊciach zamówionej mocy cieplnej, sprzeda˝y
ciep∏a i noÊnika ciep∏a:

1) po wprowadzeniu bazowych cen i stawek op∏at,
oraz

2) utrzymaniu ostatnio stosowanych cen i stawek
op∏at.

5. Ârednie wskaênikowe ceny ciep∏a, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 3, oblicza si´ jako iloraz sumy op∏at za
zamówionà moc cieplnà, op∏at za ciep∏o i op∏at za no-
Ênik ciep∏a oraz planowanej wielkoÊci sprzeda˝y ciep∏a
dla pierwszego roku stosowania taryfy, przy czym wy-
sokoÊç tych op∏at okreÊla si´ na podstawie:

1) bazowych cen, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a,
oraz planowanych dla pierwszego roku stosowa-
nia taryfy wielkoÊci zamówionej mocy cieplnej,
sprzeda˝y ciep∏a i sprzeda˝y noÊnika ciep∏a;

2) ostatnio stosowanych cen, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 lit. b, oraz planowanych dla pierw-
szego roku stosowania taryfy wielkoÊci zamówio-
nej mocy cieplnej, sprzeda˝y ciep∏a i sprzeda˝y
noÊnika ciep∏a.

W przypadku odbiorców ponoszàcych dotychczas
op∏aty za us∏ugi przesy∏owe, a obecnie rozliczanych
zgodnie z § 7 ust. 7, ostatnio stosowana Êrednia
wskaênikowa cena ciep∏a powinna obejmowaç tak˝e
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stawki op∏at za us∏ugi przesy∏owe i stawki op∏at abo-
namentowych.

6. Ârednie wskaênikowe stawki op∏at za us∏ugi
przesy∏owe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oblicza si´
jako iloraz sumy op∏at sta∏ych i zmiennych za te us∏u-
gi oraz planowanej wielkoÊci sprzeda˝y ciep∏a dla
pierwszego roku stosowania taryfy, przy czym wyso-
koÊç op∏at sta∏ych i zmiennych za us∏ugi przesy∏owe
okreÊla si´ na podstawie:

1) bazowych stawek op∏at, o których mowa w ust. 1
pkt 3 lit. a, oraz planowanych dla pierwszego roku
stosowania taryfy wielkoÊci zamówionej mocy
cieplnej i sprzeda˝y ciep∏a;

2) ostatnio stosowanych stawek op∏at, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 3 lit. b, oraz planowanych dla
pierwszego roku stosowania taryfy wielkoÊci za-
mówionej mocy cieplnej i sprzeda˝y ciep∏a.

Ostatnio stosowana Êrednia wskaênikowa stawka
op∏aty za us∏ugi przesy∏owe obejmuje tak˝e stawki
op∏at abonamentowych w przypadku, gdy by∏y one
dotychczas stosowane w rozliczeniach z odbiorcami.

7. Ârednie wskaênikowe ceny i stawki op∏at, o któ-
rych mowa w ust. 5 i 6, oblicza si´ bez uwzgl´dniania
bonifikat i upustów oraz op∏at z tytu∏u niedotrzymania
warunków umowy lub nielegalnego pobierania cie-
p∏a.

8. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki dokonuje
analizy i weryfikacji kosztów przyj´tych przez przed-
si´biorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalku-
lacji bazowych cen i stawek op∏at, na podstawie 
przedstawionego przez to przedsi´biorstwo uzasad-
nienia zawierajàcego analiz´ i ocen´, o których mowa 
w ust. 1—4, a tak˝e dokonuje oceny zmiany poziomu
Êredniej wskaênikowej ceny ciep∏a i Êredniej wskaêni-
kowej stawki op∏aty za us∏ugi przesy∏owe, jaka nastà-
pi∏aby w pierwszym roku stosowania taryfy, oraz do-
konuje oceny poziomu tych cen i stawek op∏at w po-
równaniu z innymi przedsi´biorstwami energetyczny-
mi o podobnym zakresie dzia∏ania.

9. Dla poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep∏o, prowa-
dzonej przez przedsi´biorstwo energetyczne, o którym
mowa w ust. 8, Prezes Urz´du Regulacji Energetyki
mo˝e, przed wydaniem decyzji, o której mowa
w art. 47 ust. 2 ustawy, ustaliç wspó∏czynniki korekcyj-
ne Xw, okreÊlajàce (w %) projektowanà popraw´ efek-
tywnoÊci funkcjonowania tego przedsi´biorstwa oraz
zmian´ warunków prowadzenia przez nie danego ro-
dzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej w pierwszym roku
stosowania taryfy i wezwaç to przedsi´biorstwo do
odpowiedniego dostosowania taryfy do wysokoÊci
tych wspó∏czynników.

10. W przypadku ustalenia przez Prezesa Urz´du
Regulacji Energetyki wspó∏czynników korekcyjnych,
o których mowa w ust. 9, przedsi´biorstwo energe-
tyczne oblicza skorygowanà Êrednià wskaênikowà ce-
n´ ciep∏a i Êrednià wskaênikowà stawk´ op∏aty za

us∏ugi przesy∏owe dla pierwszego roku stosowania ta-
ryfy jako iloczyn tych wspó∏czynników korekcyjnych
i odpowiednio Êredniej wskaênikowej ceny, o której
mowa w ust. 5, lub Êredniej wskaênikowej stawki op∏a-
ty, o której mowa w ust. 6, a tak˝e okreÊla skorygowa-
ne odpowiednie bazowe ceny i stawki op∏at dla pierw-
szego roku stosowania taryfy.

§ 26. 1. W okresie stosowania taryfy, nie krótszym
ni˝ dwa lata, bazowe ceny i stawki op∏at ustalone dla
pierwszego roku jej stosowania przedsi´biorstwo
energetyczne mo˝e dostosowywaç do zmieniajàcych
si´ warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
w sposób okreÊlony w ust. 2.

2. Dostosowywanie cen i stawek op∏at, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 12 miesi´cy od ich wprowadzenia jako obo-
wiàzujàcych i nie cz´Êciej ni˝ co 12 miesi´cy, a wyso-
koÊç tych cen i stawek op∏at oblicza si´ wed∏ug wzoru:

Csn = Csb [1 + (RPI – Xr) : 100]

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Csn — nowà cen´ lub stawk´ op∏aty;
Csb — dotychczas stosowanà cen´ lub stawk´ op∏aty

przed ich zmianà;
RPI — Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug

konsumpcyjnych ogó∏em w poprzednim roku
kalendarzowym, okreÊlony w komunikacie Pre-
zesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, og∏o-
szonym w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” [w %];

Xr — wspó∏czynnik korekcyjny, ustalany dla danego
rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej, prowadzo-
nej przez przedsi´biorstwo energetyczne w za-
kresie zaopatrzenia w ciep∏o, okreÊlajàcy pro-
jektowanà popraw´ efektywnoÊci funkcjono-
wania tego przedsi´biorstwa oraz zmian´ wa-
runków prowadzenia przez to przedsi´biorstwo
danego rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej
w nast´pnym roku w stosunku do poprzednie-
go roku stosowania taryfy [w %].

§ 27. 1. W przypadku nieprzewidzianej, istotnej
zmiany warunków prowadzenia przez przedsi´bior-
stwo energetyczne dzia∏alnoÊci gospodarczej, jest
mo˝liwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania
w trybie okreÊlonym w art. 47 ustawy lub przez zawar-
cie umów, o których mowa w § 4 ust. 2, po dokonaniu
analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.

2. Je˝eli ochrona interesów odbiorców wymaga
subsydiowania niektórych grup taryfowych, przedsi´-
biorstwo energetyczne mo˝e wprowadziç ceny i staw-
ki op∏at dla subsydiowanych grup taryfowych w taki
sposób, aby nie wzros∏y one w stosunku do ostatnio
stosowanych cen i stawek op∏at o wi´cej ni˝:

1) 1,25-krotnoÊci wzrostu Êredniej ceny ciep∏a i Êred-
niej stawki op∏aty za us∏ugi przesy∏owe w przed-
si´biorstwie energetycznym lub

2) 1,25-krotnoÊci Êredniorocznego wskaênika cen to-
warów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em z po-
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przedniego roku kalendarzowego, okreÊlonego
w komunikacie Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego i og∏oszonego w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” [w %],
w przypadku gdy nie wyst´puje wzrost Êredniej
ceny ciep∏a i Êredniej stawki op∏aty za us∏ugi prze-
sy∏owe w tym przedsi´biorstwie.

§ 28. 1. W przypadku nowo tworzonego przedsi´-
biorstwa energetycznego lub podejmowania przez ist-
niejàce przedsi´biorstwo nowego rodzaju dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep∏o, pod-
staw´ do okreÊlenia kosztów jednostkowych oraz
ustalenia bazowych cen i stawek op∏at stanowià kosz-
ty planowane dla pierwszego roku prowadzenia no-
wej dzia∏alnoÊci gospodarczej, a uzasadnienie kalkula-
cji bazowych cen i stawek op∏at powinno uwzgl´dniaç
analizy porównawcze z innymi przedsi´biorstwami
energetycznymi, zajmujàcymi si´ takim samym rodza-
jem dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia
w ciep∏o.

2. Je˝eli nowa dzia∏alnoÊç gospodarcza przedsi´-
biorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1,
stanowi kontynuacj´ dotychczas prowadzonej dzia∏al-
noÊci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep∏o,
a w szczególnoÊci gdy dzia∏alnoÊç ta jest wynikiem:

1) przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych,

2) likwidacji êród∏a ciep∏a i zastàpienia go innym êró-
d∏em ciep∏a,

3) zmiany rodzaju paliwa w istniejàcym êródle ciep∏a
lub istotnej zmiany technologii wytwarzania ciep∏a
w tym êródle

— przedsi´biorstwo to uzasadnia kalkulacj´ bazo-
wych cen i stawek op∏at w sposób okreÊlony w § 25.

Rozdzia∏ 4

Szczegó∏owe zasady rozliczeƒ w obrocie ciep∏em

§ 29. Je˝eli przedsi´biorstwo energetyczne kupuje
ciep∏o w innym przedsi´biorstwie energetycznym
w celu sprzeda˝y tego ciep∏a odbiorcom przy∏àczo-
nym do sieci ciep∏owniczej lub korzysta z us∏ug prze-
sy∏owych Êwiadczonych przez inne przedsi´biorstwo
energetyczne, w rozliczeniach prowadzonych na pod-
stawie zawartych mi´dzy tymi przedsi´biorstwami
umów sprzeda˝y ciep∏a i umów przesy∏owych stosuje
si´ odpowiednio:

1) op∏at´ za zamówionà moc cieplnà, stanowiàcà ilo-
czyn zamówionej mocy cieplnej i ceny za zamó-
wionà moc cieplnà dla okreÊlonego noÊnika ciep∏a
— op∏ata ta jest pobierana w 12 ratach miesi´cz-
nych;

2) op∏at´ za ciep∏o, stanowiàcà iloczyn iloÊci ciep∏a,
ustalonej na podstawie odczytu wskazaƒ uk∏adu
pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego
w miejscu okreÊlonym w umowie sprzeda˝y ciep∏a
i ceny ciep∏a dla okreÊlonego noÊnika ciep∏a —
op∏ata ta jest pobierana za ka˝dy miesiàc, w któ-
rym dostarczono ciep∏o;

3) op∏at´ za noÊnik ciep∏a, stanowiàcà iloczyn iloÊci
tego noÊnika, ustalonej na podstawie wskazaƒ
uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowa-
nego w miejscu okreÊlonym w umowie sprzeda˝y
ciep∏a lub umowie przesy∏owej i ceny noÊnika cie-
p∏a dla danej sieci ciep∏owniczej — op∏ata ta jest
pobierana za ka˝dy miesiàc, w którym dostarczo-
no noÊnik ciep∏a;

4) op∏at´ sta∏à za us∏ugi przesy∏owe, stanowiàcà ilo-
czyn zamówionej mocy cieplnej i stawki op∏aty
sta∏ej za us∏ugi przesy∏owe dla danej sieci cie-
p∏owniczej — op∏ata ta jest pobierana w 12 ratach
miesi´cznych;

5) op∏at´ zmiennà za us∏ugi przesy∏owe, stanowiàcà
iloczyn iloÊci ciep∏a, ustalonej na podstawie od-
czytów wskazaƒ uk∏adu pomiarowo-rozliczenio-
wego zainstalowanego w miejscu okreÊlonym
w umowie sprzeda˝y ciep∏a i stawki op∏aty zmien-
nej za us∏ugi przesy∏owe dla danej sieci ciep∏owni-
czej — op∏ata ta jest pobierana za ka˝dy miesiàc,
w którym dostarczono ciep∏o.

§ 30. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne prowadzi
rozliczenia z odbiorcami ciep∏a, odpowiednio do za-
kresu Êwiadczonych us∏ug dla poszczególnych grup
taryfowych, na podstawie odczytów wskazaƒ uk∏adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na przy-
∏àczach do w´z∏ów cieplnych lub zewn´trznych insta-
lacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgrani-
czenia eksploatacji urzàdzeƒ i instalacji, okreÊlonych
w umowie sprzeda˝y ciep∏a lub umowie przesy∏owej,
z wy∏àczeniem lokalnych êróde∏ ciep∏a, o których mo-
wa w § 7 ust. 6.

2. Wytwórca ciep∏a w rozliczeniach prowadzonych
z odbiorcami stosuje op∏aty obliczane na podstawie
ustalonych w taryfie cen za zamówionà moc cieplnà,
cen ciep∏a i cen noÊnika ciep∏a, a w przypadku:

1) lokalnych êróde∏ ciep∏a, o których mowa w § 7
ust. 6 — op∏aty obliczane na podstawie ustalonych
w taryfie miesi´cznych i sezonowych stawek
op∏at;

2) êróde∏ ciep∏a, o których mowa w § 7 ust. 7 — op∏a-
ty obliczane na podstawie ustalonych w taryfie
stawek op∏at za zamówionà moc cieplnà i stawek
op∏at za ciep∏o.

3. Przedsi´biorstwo ciep∏ownicze w rozliczeniach
prowadzonych z odbiorcami ciep∏a stosuje op∏aty ob-
liczane na podstawie ustalonych w taryfie cen za za-
mówionà moc cieplnà, cen ciep∏a, cen noÊnika ciep∏a
oraz stawek op∏at sta∏ych i zmiennych za us∏ugi prze-
sy∏owe, a w przypadku:

1) lokalnych êróde∏ ciep∏a, o których mowa w § 7
ust. 6 — op∏aty obliczane na podstawie ustalonych
w taryfie miesi´cznych i sezonowych stawek
op∏at;

2) êróde∏ ciep∏a, o których mowa w § 7 ust. 7 — op∏a-
ty obliczane na podstawie ustalonych w taryfie
stawek op∏at za zamówionà moc cieplnà i stawek
op∏at za ciep∏o;
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3) zakupu ciep∏a od innego przedsi´biorstwa energe-
tycznego — op∏aty obliczane na podstawie cen
i stawek op∏at ustalonych dla danej sieci ciep∏ow-
niczej przez przedsi´biorstwo energetyczne, od
którego kupowane jest ciep∏o sprzedawane od-
biorcom.

4. Dystrybutor ciep∏a, w rozliczeniach prowadzo-
nych z odbiorcami ciep∏a, stosuje op∏aty obliczane na
podstawie:

1) ustalonych w taryfie stawek op∏at sta∏ych i zmien-
nych za us∏ugi przesy∏owe;

2) cen i stawek op∏at ustalonych dla danej sieci cie-
p∏owniczej przez przedsi´biorstwo energetyczne,
od którego kupowane jest ciep∏o sprzedawane od-
biorcom.

5. Przedsi´biorstwo obrotu ciep∏em w rozlicze-
niach prowadzonych z odbiorcami ciep∏a stosuje op∏a-
ty obliczane na podstawie stawek op∏at za obs∏ug´ od-
biorców, ustalonych w taryfie tego przedsi´biorstwa
oraz op∏aty obliczane na podstawie:

1) cen za zamówionà moc cieplnà, cen ciep∏a i cen
noÊnika ciep∏a, ustalonych dla danej sieci ciep∏ow-
niczej przez przedsi´biorstwa energetyczne, od
których jest kupowane ciep∏o sprzedawane od-
biorcom;

2) stawek op∏at sta∏ych i zmiennych za us∏ugi przesy-
∏owe, ustalonych dla danej sieci ciep∏owniczej
przez przedsi´biorstwa energetyczne Êwiadczàce
us∏ugi przesy∏owe dla przedsi´biorstwa obrotu
ciep∏em.

§ 31. Przedsi´biorstwo energetyczne wyodr´bnia
w fakturze wystawionej odbiorcy ciep∏a op∏aty obli-
czone na podstawie cen lub stawek op∏at:

1) ustalonych przez to przedsi´biorstwo w taryfie dla
ciep∏a;

2) ustalonych przez inne przedsi´biorstwa energe-
tyczne, z którymi prowadzi rozliczenia w obrocie
ciep∏em.

§ 32. Rodzaje op∏at pobieranych od odbiorców cie-
p∏a oraz podstawy i sposób ich obliczania powinny
byç okreÊlone w umowie sprzeda˝y ciep∏a lub umowie
przesy∏owej, a wysokoÊç tych op∏at oblicza si´ w na-
st´pujàcy sposób:

1) miesi´czna rata op∏aty za zamówionà moc cieplnà,
pobierana w ka˝dym miesiàcu, stanowi iloczyn za-
mówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamó-
wionà moc cieplnà dla danej grupy taryfowej lub
stawki op∏aty miesi´cznej za zamówionà moc
cieplnà dla danej grupy taryfowej zasilanej ze êró-
d∏a ciep∏a, o którym mowa w § 7 ust. 7;

2) op∏ata za ciep∏o, pobierana za ka˝dy miesiàc,
w którym nastàpi∏ pobór ciep∏a, stanowi iloczyn
iloÊci dostarczonego ciep∏a, ustalonej na podsta-
wie odczytów wskazaƒ uk∏adu pomiarowo-rozli-
czeniowego zainstalowanego na przy∏àczu do w´-

z∏a cieplnego lub do zewn´trznych instalacji od-
biorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia
eksploatacji urzàdzeƒ i instalacji, o których mowa
w § 30 ust. 1, oraz ceny ciep∏a dla danej grupy ta-
ryfowej lub stawki op∏aty za ciep∏o dla danej gru-
py taryfowej zasilanej ze êród∏a ciep∏a, o którym
mowa w § 7 ust. 7;

3) op∏ata za noÊnik ciep∏a, pobierana za ka˝dy mie-
siàc, w którym nastàpi∏ pobór noÊnika ciep∏a, sta-
nowi iloczyn iloÊci noÊnika ciep∏a dostarczonego
do nape∏niania i uzupe∏nienia ubytków wody w in-
stalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie
odczytów wskazaƒ uk∏adu pomiarowo-rozliczenio-
wego zainstalowanego w w´êle cieplnym oraz ce-
ny noÊnika ciep∏a dla danej grupy taryfowej;

4) miesi´czna rata op∏aty sta∏ej za us∏ugi przesy∏owe,
pobierana w ka˝dym miesiàcu, stanowi iloczyn za-
mówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki op∏aty
sta∏ej za us∏ugi przesy∏owe dla danej grupy taryfo-
wej;

5) op∏ata zmienna za us∏ugi przesy∏owe, pobierana za
ka˝dy miesiàc, w którym nastàpi∏ pobór ciep∏a,
stanowi iloczyn iloÊci dostarczonego ciep∏a ustalo-
nej na podstawie odczytów wskazaƒ uk∏adu po-
miarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na
przy∏àczu do w´z∏a cieplnego lub do zewn´trznych
instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urzàdzeƒ i instalacji,
o których mowa w § 30 ust. 1, oraz stawki op∏aty
zmiennej za us∏ugi przesy∏owe dla danej grupy ta-
ryfowej;

6) miesi´czna rata op∏aty za obs∏ug´ odbiorców, po-
bierana przez przedsi´biorstwo obrotu ciep∏em
w ka˝dym miesiàcu, stanowi iloczyn zamówionej
mocy cieplnej i 1/12 stawki op∏aty za obs∏ug´ od-
biorców dla danej grupy taryfowej.

§ 33. W przypadku odbiorców zasilanych z lokal-
nych êróde∏ ciep∏a, niewyposa˝onych w uk∏ady po-
miarowo-rozliczeniowe, o których mowa w § 7 ust. 6,
rodzaje op∏at pobieranych od odbiorców ciep∏a oraz
podstawa i sposób ich obliczania powinny byç okre-
Êlone w umowie sprzeda˝y ciep∏a, a wysokoÊç tych
op∏at oblicza si´ w nast´pujàcy sposób:

1) op∏ata miesi´czna, pobierana w ka˝dym miesiàcu,
stanowi iloczyn stawki op∏aty miesi´cznej dla da-
nego rodzaju lokalnych êróde∏ ciep∏a i zamówionej
mocy cieplnej lub powierzchni lokali w obiektach
odbiorcy;

2) op∏ata sezonowa, pobierana przez 7 miesi´cy sezo-
nu grzewczego, stanowi iloczyn stawki op∏aty se-
zonowej dla danego rodzaju lokalnych êróde∏ cie-
p∏a i zamówionej mocy cieplnej lub powierzchni
lokali w obiektach odbiorcy.

§ 34. 1. W przypadku dostarczania ciep∏a do grupo-
wego w´z∏a cieplnego, obs∏ugujàcego obiekty wi´cej
ni˝ jednego odbiorcy, zawarte z odbiorcami umowy
sprzeda˝y ciep∏a powinny okreÊlaç rodzaje op∏at po-
bieranych od tych odbiorców oraz podstawy ich obli-
czania.
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2. O ile umowa sprzeda˝y ciep∏a nie stanowi ina-
czej, wysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 1, oblicza
si´ w nast´pujàcy sposób:

1) miesi´czne raty op∏aty za zamówionà moc cieplnà,
pobierane od odbiorców w ka˝dym miesiàcu, sta-
nowià iloczyn zamówionej mocy cieplnej dla
obiektów danego odbiorcy oraz 1/12 ceny za za-
mówionà moc cieplnà dla danej grupy taryfowej;

2) miesi´czne raty op∏aty sta∏ej za us∏ugi przesy∏owe,
pobierane od odbiorców w ka˝dym miesiàcu, sta-
nowià iloczyn zamówionej mocy cieplnej dla obiek-
tów danego odbiorcy oraz 1/12 stawki op∏aty sta∏ej
za us∏ugi przesy∏owe dla danej grupy taryfowej;

3) op∏ata za dostarczone ciep∏o, pobierana od odbior-
ców za ka˝dy miesiàc, w którym nastàpi∏ pobór
ciep∏a, jest obliczana w nast´pujàcy sposób:

a) w przypadku gdy zewn´trzne instalacje odbior-
cze sà eksploatowane przez przedsi´biorstwo
energetyczne, op∏at´ za ciep∏o dostarczone:
— w celu ogrzewania — oblicza si´ jako iloczyn

iloÊci ciep∏a, ustalonej na podstawie odczy-
tów wskazaƒ urzàdzeƒ pomiarowo-rozlicze-
niowych zainstalowanych na przy∏àczach do
instalacji centralnego ogrzewania w obiek-
tach danego odbiorcy oraz ceny ciep∏a dla
danej grupy taryfowej,

— w celu podgrzewania wody wodociàgowej —
oblicza si´ wed∏ug wzoru:

Ocwo = Qwgcw x Cwg x Gcwo : Gscwo

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Ocwo — op∏at´ za ciep∏o dostarczone w celu

podgrzewania wody wodociàgo-
wej, obliczonà dla danego odbiorcy
[w z∏];

Qwgcw — iloÊç ciep∏a dostarczonego do gru-
powego w´z∏a cieplnego w celu
podgrzewania wody wodociàgo-
wej, okreÊlonà na podstawie odczy-
tów wskazaƒ uk∏adu pomiarowo-
-rozliczeniowego, zainstalowanego
w tym w´êle [w GJ];

Cwg — cen´ ciep∏a dla danej grupy taryfo-
wej [w z∏/GJ];

Gcwo — sum´ odczytów wskazaƒ wodomie-
rzy, zainstalowanych na przy∏à-
czach do instalacji ciep∏ej wody
w obiektach danego odbiorcy
[w m3];

Gscwo — sum´ odczytów wskazaƒ wodomie-
rzy, zainstalowanych na przy∏à-
czach do instalacji ciep∏ej wody we
wszystkich obiektach zasilanych
z grupowego w´z∏a cieplnego
[w m3];

b) w przypadku gdy zewn´trzne instalacje odbior-
cze nie sà eksploatowane przez przedsi´bior-
stwo energetyczne, op∏at´ za ciep∏o oblicza si´
jako sum´ iloczynów iloÊci ciep∏a, dostarczone-
go do grupowego w´z∏a cieplnego, ustalonej na
podstawie odczytów wskazaƒ uk∏adu pomiaro-

wo-rozliczeniowego, zainstalowanego w w´êle
cieplnym, oraz ceny ciep∏a dla danej grupy tary-
fowej;

4) op∏ata zmienna za us∏ugi przesy∏owe, pobierana
od odbiorców za ka˝dy miesiàc, w którym nastàpi∏
pobór ciep∏a, jest obliczana:

a) w przypadku gdy zewn´trzne instalacje odbior-
cze sà eksploatowane przez przedsi´biorstwo
energetyczne — jako iloczyn stawki op∏aty
zmiennej za us∏ugi przesy∏owe dla danej grupy
taryfowej oraz ∏àcznej iloÊci ciep∏a, ustalonej
w sposób okreÊlony w pkt 3 lit. a,

b) w przypadku gdy zewn´trzne instalacje odbior-
cze nie sà eksploatowane przez przedsi´bior-
stwo energetyczne — jako iloczyn stawki op∏aty
zmiennej za us∏ugi przesy∏owe dla danej grupy
taryfowej oraz ∏àcznej iloÊci ciep∏a, ustalonej
w sposób okreÊlony w pkt 3 lit. b;

5) op∏ata za noÊnik ciep∏a, pobierana od odbiorców
za ka˝dy miesiàc, w którym nastàpi∏ pobór noÊni-
ka ciep∏a, dostarczonego do nape∏niania i uzupe∏-
nienia ubytków wody w instalacji centralnego
ogrzewania, jest obliczana wed∏ug wzoru:

Ono = Gnwg x Cn x Noo : Nowg

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Ono — op∏at´ za noÊnik ciep∏a, obliczonà dla da-

nego odbiorcy [w z∏];
Gnwg — iloÊç noÊnika ciep∏a dostarczonego do

grupowego w´z∏a cieplnego, w celu na-
pe∏niania i uzupe∏nienia ubytków wody
w po∏àczonej z tym w´z∏em instalacji cen-
tralnego ogrzewania [w m3];

Cn — cen´ noÊnika ciep∏a dla danej grupy tary-
fowej [w z∏/m3];

Noo — sum´ mocy cieplnej instalacji ogrzewania
dla obiektów danego odbiorcy [w MW];

Nowg — sum´ mocy cieplnej instalacji ogrzewania
dla wszystkich obiektów, zasilanych z gru-
powego w´z∏a cieplnego [w MW].

§ 35. 1. Op∏at´ za przy∏àczenie oblicza si´ jako ilo-
czyn d∏ugoÊci przy∏àcza i stawki op∏aty za przy∏àcze-
nie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przy∏àcza.

2. W przypadku grupowego w´z∏a cieplnego, z któ-
rym po∏àczone sà instalacje odbiorcze zasilajàce
obiekty wi´cej ni˝ jednego odbiorcy, op∏at´ za przy∏à-
czenie grupowego w´z∏a cieplnego do sieci ciep∏owni-
czej, ustalonà w sposób okreÊlony w ust. 1, dzieli si´
mi´dzy poszczególnych odbiorców proporcjonalnie
do ich udzia∏u w obcià˝eniu grupowego w´z∏a cieplne-
go wed∏ug wzoru:

Opo = Opwg x No : Nwg

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Opo — op∏at´ za przy∏àczenie dla danego odbiorcy;
Opwg — op∏at´ za przy∏àczenie grupowego w´z∏a

cieplnego do sieci ciep∏owniczej;
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No — zamówionà moc cieplnà dla obiektów danego
odbiorcy [w MW];

Nwg — zamówionà moc cieplnà dla wszystkich
obiektów, obs∏ugiwanych przez grupowy w´-
ze∏ cieplny [w MW].

§ 36. 1. W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
nieprawid∏owych wskazaƒ uk∏adu pomiarowo-rozli-
czeniowego, w okresie braku prawid∏owego pomiaru
iloÊci i parametrów noÊnika ciep∏a, wysokoÊç op∏at
ustala si´ w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu, o ile
umowa sprzeda˝y ciep∏a nie stanowi inaczej.

2. W przypadku uszkodzenia uk∏adu pomiarowo-
-rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1, iloÊç ciep∏a
dostarczonego w okresie braku prawid∏owego pomia-
ru oblicza si´ wed∏ug wzoru:

Qb = [Qow (tw – tb) : (tw – to) + Qcwt] x hb : ho

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Qb — iloÊç ciep∏a dostarczonego w okresie braku

prawid∏owego pomiaru [w GJ];
Qow — iloÊç ciep∏a zale˝nà od warunków atmosfe-

rycznych, dostarczonà na ogrzewanie i wenty-
lacj´ w miesi´cznym okresie rozliczeniowym
przed uszkodzeniem uk∏adu pomiarowo-rozli-
czeniowego [w GJ];

Qcwt — iloÊç ciep∏a niezale˝nà od warunków atmosfe-
rycznych, dostarczonà na podgrzewanie wody
wodociàgowej i na cele technologiczne
w miesi´cznym okresie rozliczeniowym przed
uszkodzeniem uk∏adu pomiarowo-rozliczenio-
wego [w GJ];

tw — normatywnà temperatur´ ogrzewanych po-
mieszczeƒ [w °C];

tb — Êrednià temperatur´ zewn´trznà w okresie
braku prawid∏owego pomiaru [w °C];

to — Êrednià temperatur´ zewn´trznà, w miesi´cz-
nym okresie rozliczeniowym, przed uszkodze-
niem uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego
[w °C];

hb — liczb´ dni w okresie braku prawid∏owego po-
miaru;

ho — liczb´ dni, w miesi´cznym okresie rozliczenio-
wym, przed uszkodzeniem uk∏adu pomiaro-
wo-rozliczeniowego.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owych
wskazaƒ uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego wpro-
wadza si´ uzgodnionà przez strony korekt´ odczytów
wskazaƒ tego uk∏adu, a je˝eli uzgodnienie tej korekty
nie jest mo˝liwe, iloÊç ciep∏a dostarczonego w okresie
nieprawid∏owych wskazaƒ uk∏adu pomiarowo-rozli-
czeniowego oblicza si´ w sposób okreÊlony w ust. 2.

4. Je˝eli nie mo˝na ustaliç liczby dni w okresie bra-
ku prawid∏owego pomiaru, iloÊç dostarczonego ciep∏a
oblicza si´ poczàwszy od dnia rozpocz´cia okresu roz-
liczeniowego do dnia usuni´cia stwierdzonych niepra-
wid∏owoÊci.

5. ˚àdanie odbiorcy sprawdzenia przez przedsi´-
biorstwo energetyczne prawid∏owoÊci wskazaƒ uk∏a-
du pomiarowo-rozliczeniowego lub zawiadomienie
o jego wadliwym dzia∏aniu nie zwalnia odbiorcy od

terminowego regulowania bie˝àcych nale˝noÊci za
us∏ugi zwiàzane z zaopatrzeniem w ciep∏o.

6. Odbiorca pokrywa koszty za˝àdanego przez nie-
go sprawdzenia uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego
w przypadku, gdy nie stwierdzono:

1) b∏´du wskazaƒ uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowe-
go wi´kszego od okreÊlonego w odr´bnych prze-
pisach, z uwzgl´dnieniem klasy dok∏adnoÊci;

2) innych, ni˝ wymienione w pkt 1, wad powodujà-
cych nieprawid∏owe dzia∏anie uk∏adu pomiarowo-
-rozliczeniowego.

§ 37. 1. W przypadku niedotrzymania przez przed-
si´biorstwo energetyczne standardów jakoÊciowych
obs∏ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorc´
warunków umowy sprzeda˝y ciep∏a lub umowy prze-
sy∏owej, wysokoÊç op∏at, o ile umowy te nie stanowià
inaczej, ustala si´ w nast´pujàcy sposób:

1) je˝eli przedsi´biorstwo energetyczne bez zmiany
postanowieƒ umowy sprzeda˝y ciep∏a lub umowy
przesy∏owej:
a) zwi´kszy∏o obliczeniowe nat´˝enie przep∏ywu

noÊnika ciep∏a i przekroczy∏o jego dopuszczalne
odchylenie, do obliczenia wysokoÊci op∏at za
iloÊç dostarczonego ciep∏a i zamówionà moc
cieplnà przyjmuje si´ obliczeniowe nat´˝enie
przep∏ywu noÊnika ciep∏a,

b) zmniejszy∏o obliczeniowe nat´˝enie przep∏ywu
noÊnika ciep∏a i przekroczy∏o jego dopuszczalne
odchylenie, do obliczenia wysokoÊci op∏at za
zamówionà moc cieplnà przyjmuje si´ zmniej-
szone nat´˝enie przep∏ywu,

c) podnios∏o temperatur´ dostarczanego noÊnika
ciep∏a i przekroczy∏o jej dopuszczalne odchyle-
nie, do obliczenia wysokoÊci op∏at za iloÊç do-
starczonego ciep∏a przyjmuje si´ temperatur´
noÊnika ciep∏a, w wysokoÊci okreÊlonej w umo-
wie,

d) obni˝y∏o temperatur´ dostarczanego noÊnika
ciep∏a i przekroczy∏o jej dopuszczalne odchyle-
nie, do obliczenia wysokoÊci op∏at za iloÊç do-
starczonego ciep∏a przyjmuje si´ obni˝onà tem-
peratur´ noÊnika ciep∏a;

2) je˝eli odbiorca bez zmiany postanowieƒ umowy
sprzeda˝y ciep∏a lub umowy przesy∏owej:

a) zwi´kszy∏ obliczeniowe nat´˝enie przep∏ywu no-
Ênika ciep∏a i przekroczy∏ jego dopuszczalne od-
chylenie, do obliczenia wysokoÊci op∏at za iloÊç
dostarczonego ciep∏a i zamówionà moc cieplnà
przyjmuje si´ zwi´kszone nat´˝enie przep∏ywu
noÊnika ciep∏a,

b) zmniejszy∏ obliczeniowe nat´˝enie przep∏ywu
noÊnika ciep∏a i przekroczy∏ jego dopuszczalne
odchylenie, do obliczenia wysokoÊci op∏at za:
— iloÊç dostarczonego ciep∏a — przyjmuje si´

zmniejszone nat´˝enie przep∏ywu noÊnika
ciep∏a,

— zamówionà moc cieplnà — przyjmuje si´ ob-
liczeniowe nat´˝enie przep∏ywu noÊnika cie-
p∏a,
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c) podniós∏ temperatur´ zwracanego noÊnika cie-
p∏a i przekroczy∏ jej dopuszczalne odchylenie,
do obliczenia wysokoÊci op∏at za iloÊç dostar-
czonego ciep∏a przyjmuje si´ temperatur´ no-
Ênika ciep∏a, która jest zgodna z warunkami
umowy,

d) obni˝y∏ temperatur´ zwracanego noÊnika ciep∏a
i przekroczy∏ jej dopuszczalne odchylenie, do
obliczenia wysokoÊci op∏at za iloÊç dostarczo-
nego ciep∏a przyjmuje si´ obni˝onà temperatu-
r´ noÊnika ciep∏a.

2. Sprawdzenie dotrzymywania przez przedsi´-
biorstwo energetyczne standardów jakoÊciowych ob-
s∏ugi odbiorców i dotrzymywania przez odbiorc´ wa-
runków umowy sprzeda˝y ciep∏a lub umowy przesy∏o-
wej, w zakresie okreÊlonym w ust. 1, jest dokonywane,
o ile umowy te nie stanowià inaczej, na podstawie
Êredniego nat´˝enia przep∏ywu i temperatury noÊnika
ciep∏a:

1) w okresie doby — gdy noÊnikiem ciep∏a jest woda;

2) w ciàgu godziny — gdy noÊnikiem ciep∏a jest para.

3. O ile umowa nie stanowi inaczej, Êrednie nat´-
˝enie przep∏ywu i Êrednia temperatura noÊnika ciep∏a,
o których mowa w ust. 2, stanowià podstaw´ do usta-
lania op∏at za zamówionà moc cieplnà i ciep∏o oraz
op∏aty sta∏ej i zmiennej za us∏ugi przesy∏owe, pobiera-
nych za miesiàc, w którym stwierdzono niedotrzyma-
nie standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców lub
niedotrzymanie przez odbiorc´ warunków umowy.

§ 38. 1. Odbiorcy przys∏ugujà bonifikaty w przy-
padku niedotrzymania przez przedsi´biorstwo energe-
tyczne warunków umowy sprzeda˝y ciep∏a lub umo-
wy przesy∏owej w zakresie:

1) terminów rozpocz´cia i zakoƒczenia dostarczania
ciep∏a w celu ogrzewania;

2) planowanych przerw w dostarczaniu ciep∏a
w okresie letnim.

2. WysokoÊç bonifikat, o których mowa w ust. 1,
je˝eli umowa sprzeda˝y ciep∏a lub umowa przesy∏owa
nie stanowi inaczej, ustala si´ w nast´pujàcy sposób:

1) je˝eli rozpocz´cie lub zakoƒczenie dostarczania
ciep∏a w celu ogrzewania nastàpi∏o z opóênieniem
w stosunku do ustalonych standardów jakoÊcio-
wych obs∏ugi odbiorców, bonifikata stanowi
1/30 miesi´cznej op∏aty za zamówionà moc ciepl-
nà dla obiektów, w których nastàpi∏o opóênienie
— za ka˝dà rozpocz´tà dob´ opóênienia;

2) je˝eli planowa przerwa w dostarczaniu ciep∏a
w okresie letnim by∏a d∏u˝sza od ustalonych stan-
dardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców, bonifi-
kata stanowi 1/30 miesi´cznej op∏aty za zamówio-
nà moc cieplnà dla obiektów, w których nastàpi∏o
przed∏u˝enie przerwy w dostarczaniu ciep∏a — za
ka˝dà rozpocz´tà dob´ przed∏u˝enia tej przerwy.

§ 39. Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez
odbiorc´ co najmniej na okres 12 miesi´cy i mo˝e byç

zmieniona wy∏àcznie w terminie ustalonym w umowie
sprzeda˝y ciep∏a lub umowie przesy∏owej.

§ 40. 1. Obliczeniowe nat´˝enie przep∏ywu w przy-
∏àczu do w´z∏a cieplnego, a w przypadku grupowego
w´z∏a cieplnego — obs∏ugujàcego obiekty wi´cej ni˝
jednego odbiorcy, tak˝e w eksploatowanych przez
przedsi´biorstwo energetyczne przy∏àczach do insta-
lacji centralnego ogrzewania w tych obiektach jest
ustalane przez to przedsi´biorstwo na podstawie za-
mówionej mocy cieplnej przez danego odbiorc´ i ró˝-
nicy temperatury wody w warunkach obliczeniowych
w nast´pujàcy sposób:

1) temperatur´ wody dostarczanej do w´z∏a cieplne-
go ustala si´ na podstawie tabeli regulacyjnej dla
danej sieci ciep∏owniczej, po uwzgl´dnieniu strat
ciep∏a podczas przesy∏ania i wynikajàcego z tych
strat obni˝enia temperatury wody w przy∏àczu do
tego w´z∏a;

2) temperatur´ wody dostarczanej do instalacji cen-
tralnego ogrzewania ustala si´ na podstawie da-
nych projektowych dla tej instalacji;

3) obni˝enie temperatury wody w przy∏àczu, o któ-
rym mowa w pkt 1, okreÊla si´ w umowie sprzeda-
˝y ciep∏a lub umowie przesy∏owej;

4) temperatur´ wody zwracanej z w´z∏a cieplnego do
sieci ciep∏owniczej ustala si´ dla warunków obli-
czeniowych, uwzgl´dniajàc uk∏ad funkcjonalny te-
go w´z∏a oraz optymalne wykorzystanie ciep∏a
w zainstalowanych w nim urzàdzeniach;

5) ró˝nic´ temperatury wody dostarczonej do w´z∏a
cieplnego i zwróconej z tego w´z∏a do sieci cie-
p∏owniczej oblicza si´, uwzgl´dniajàc obowiàzujà-
cy dla tej sieci wykres regulacyjny oraz schemat
funkcjonalny i warunki cieplno-hydrauliczne dla
tego w´z∏a cieplnego.

2. Obliczeniowe nat´˝enie przep∏ywu noÊnika cie-
p∏a dla danej sieci ciep∏owniczej, okreÊlone na podsta-
wie przy∏àczeniowej mocy cieplnej dla tej sieci, powin-
no byç równe sumie obliczeniowego nat´˝enia prze-
p∏ywu noÊnika ciep∏a dla w´z∏ów cieplnych przy∏àczo-
nych do tej sieci i Êrednich strat noÊnika ciep∏a w tej
sieci, z tolerancjà ± 5 %.

3. Je˝eli warunek, o którym mowa w ust. 2, nie jest
spe∏niony, przedsi´biorstwo energetyczne dokonuje
niezb´dnej korekty przy∏àczeniowej mocy cieplnej dla
sieci ciep∏owniczej lub uzgadnia z odbiorcami korekt´
zamówionej mocy cieplnej i obliczeniowego nat´˝enia
przep∏ywu noÊnika ciep∏a dla w´z∏ów cieplnych, przy-
∏àczonych do tej sieci.

4. Obliczeniowe nat´˝enie przep∏ywu noÊnika cie-
p∏a dla w´z∏a cieplnego stanowi podstaw´ doboru
urzàdzenia regulujàcego nat´˝enie przep∏ywu noÊnika
ciep∏a w przy∏àczu do tego w´z∏a, a w przypadku gru-
powego w´z∏a cieplnego, obs∏ugujàcego obiekty wi´-
cej ni˝ jednego odbiorcy, tak˝e urzàdzeƒ regulujàcych
nat´˝enie przep∏ywu wody w eksploatowanych przez
to przedsi´biorstwo przy∏àczach do instalacji central-
nego ogrzewania w tych obiektach.
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§ 41. 1. WielkoÊç poboru mocy cieplnej oblicza si´
na podstawie odczytów wskazaƒ uk∏adu pomiarowo-
-rozliczeniowego:

1) przy dostarczaniu ciep∏a w postaci pary — jako
Êrednià w ciàgu godziny moc cieplnà, obliczonà:

a) jako ró˝nica odczytów wskazaƒ ciep∏omierza,
dokonanych w odst´pie jednej godziny,

b) na podstawie Êredniego w ciàgu godziny nat´-
˝enia przep∏ywu, ciÊnienia i temperatury pary
dostarczanej ze êród∏a ciep∏a do sieci ciep∏owni-
czej lub z sieci ciep∏owniczej do w´z∏a cieplne-
go oraz Êredniego w ciàgu tej godziny nat´˝enia
przep∏ywu i temperatury skroplin, zwracanych
z sieci ciep∏owniczej do êród∏a ciep∏a lub z w´-
z∏a cieplnego do sieci ciep∏owniczej;

2) przy dostarczaniu ciep∏a w postaci goràcej wody
— jako Êrednià w ciàgu doby moc cieplnà, obliczo-
nà:
a) jako 1/24 ró˝nicy odczytów wskazaƒ ciep∏omie-

rza, dokonanych w odst´pie 24 godzin,

b) na podstawie Êredniego w ciàgu doby nat´˝e-
nia przep∏ywu i temperatury wody dostarczanej
ze êród∏a ciep∏a do sieci ciep∏owniczej lub z sie-
ci ciep∏owniczej do w´z∏a cieplnego oraz Êred-
niego w ciàgu tej doby nat´˝enia przep∏ywu
i temperatury wody, zwracanej z sieci ciep∏ow-
niczej do êród∏a ciep∏a lub z w´z∏a cieplnego do
sieci ciep∏owniczej.

2. Ograniczenie lub przekroczenie mocy cieplnej
okreÊla si´ jako ró˝nic´ mi´dzy rzeczywistà mocà
cieplnà, okreÊlonà na podstawie obliczeniowego nat´-
˝enia przep∏ywu i rzeczywistych parametrów noÊnika
ciep∏a dla aktualnych lub obliczeniowych warunków
atmosferycznych, a mocà cieplnà okreÊlonà na pod-
stawie obliczeniowego nat´˝enia przep∏ywu i parame-
trów noÊnika ciep∏a, okreÊlonych w tabeli regulacyjnej
dla tych samych warunków atmosferycznych.

3. Je˝eli umowa sprzeda˝y ciep∏a lub umowa prze-
sy∏owa nie stanowi inaczej, a ustalone w odr´bnych
przepisach standardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców
okreÊlajàce dopuszczalne odchylenia nat´˝enia prze-
p∏ywu i parametrów noÊnika ciep∏a sà dotrzymywane
przez przedsi´biorstwo energetyczne, wynikajàce
z tych odchyleƒ dopuszczalne ograniczenie mocy
cieplnej wynosi w warunkach obliczeniowych:

1) przy dostarczaniu ciep∏a do sieci ciep∏owniczej:

a) do 7 % — gdy noÊnikiem ciep∏a jest woda,

b) do 10 % — gdy noÊnikiem ciep∏a jest para;

2) przy dostarczaniu ciep∏a do w´z∏a cieplnego:

a) do 10 % — gdy noÊnikiem ciep∏a jest woda,

b) do 17 % — gdy noÊnikiem ciep∏a jest para.

§ 42. 1. Je˝eli z powodu niedotrzymania przez
przedsi´biorstwo energetyczne standardów jakoÊcio-
wych obs∏ugi odbiorców nastàpi∏o ograniczenie mocy
cieplnej, o ile umowa sprzeda˝y ciep∏a lub umowa
przesy∏owa nie stanowi inaczej, odbiorcy przys∏uguje
upust, którego wysokoÊç oblicza si´ w nast´pujàcy
sposób:

1) je˝eli ograniczenie mocy cieplnej wynosi do 40 %,
wysokoÊç upustu oblicza si´ wed∏ug wzorów:

Su = Sum + Suc

Sum = 0,25 (Nt – Nr) x Cn x hp : 365

Suc = 0,4 (Nt – Nr) x 3,6 x 24 x hp x Cc

2) je˝eli ograniczenie mocy cieplnej wynosi powy˝ej
40 %, wysokoÊç upustu oblicza si´ wed∏ug wzo-
rów:

Su = Sum + Suc

Sum = 0,5 (Nt – Nr) x Cn x hp : 365

Suc = 0,8 (Nt – Nr) x 3,6 x 24 x hp x Cc

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Su — ∏àczny upust za ograniczenia w dostarczaniu

ciep∏a;
Sum— upust za ograniczenie mocy cieplnej;
Suc — upust za niedostarczone ciep∏o;
Nt — moc cieplnà okreÊlonà na podstawie oblicze-

niowego nat´˝enia przep∏ywu i parametrów
noÊnika ciep∏a okreÊlonych w tabeli regulacyj-
nej [w MW];

Nr — rzeczywistà moc cieplnà okreÊlonà na podsta-
wie obliczeniowego nat´˝enia przep∏ywu i rze-
czywistych parametrów noÊnika ciep∏a
[w MW];

24 — mno˝nik, oznaczajàcy 24 godziny w ciàgu doby
[w h];

hp — liczb´ dni, w których wystàpi∏y ograniczenia
w dostarczaniu ciep∏a, spowodowane niedo-
trzymaniem przez przedsi´biorstwo energe-
tyczne standardów jakoÊciowych obs∏ugi od-
biorców;

Cn — cen´ za zamówionà moc cieplnà dla danej gru-
py taryfowej [w z∏/MW];

Cc — cen´ ciep∏a dla danej grupy taryfowej [w z∏/GJ].

2. Niedotrzymanie standardów jakoÊciowych ob-
s∏ugi odbiorców, o których mowa w ust. 1, wymaga
potwierdzenia protoko∏em, podpisanym przez strony,
które zawar∏y umow´ sprzeda˝y ciep∏a lub umow´
przesy∏owà.

3. W przypadku niestawienia si´ przedstawiciela
jednej ze stron w uzgodnionym miejscu i czasie w ce-
lu sporzàdzenia protoko∏u, o którym mowa w ust. 2,
protokó∏ mo˝e byç sporzàdzony przez jednà ze stron
oraz stanowi podstaw´ do dochodzenia upustów,
o których mowa w ust. 1.

§ 43. Upusty za niedotrzymanie standardów jako-
Êciowych obs∏ugi odbiorców, obliczone w sposób
okreÊlony w § 42 ust. 1, na podstawie odczytów wska-
zaƒ uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowa-
nego w grupowym w´êle cieplnym, obs∏ugujàcym
obiekty wi´cej ni˝ jednego odbiorcy, dzieli si´ mi´dzy
poszczególnych odbiorców proporcjonalnie do ich
udzia∏u w obcià˝eniu grupowego w´z∏a cieplnego we-
d∏ug wzoru:



Uo = Uwg x No : Nwg

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Uo — upust dla danego odbiorcy;
Uwg — upust obliczony na podstawie odczytów wska-

zaƒ uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego, zain-
stalowanego w grupowym w´êle cieplnym;

No — zamówionà moc cieplnà dla obiektów danego
odbiorcy [w MW];

Nwg — zamówionà moc cieplnà dla wszystkich obiek-
tów zasilanych z grupowego w´z∏a cieplnego
[w MW].

§ 44. 1. W przypadku gdy ciep∏o jest pobierane bez
zawarcia umowy sprzeda˝y ciep∏a lub umowy przesy-
∏owej, przedsi´biorstwo energetyczne obcià˝a niele-
galnie pobierajàcego ciep∏o op∏atami w wysokoÊci
wynikajàcej z pi´ciokrotnoÊci cen za zamówionà moc
cieplnà i ciep∏o oraz stawek op∏at sta∏ych i zmiennych
za us∏ugi przesy∏owe, okreÊlonych w taryfie dla grupy
taryfowej, której kryteria odpowiadajà nielegalnie po-
bierajàcemu ciep∏o, oraz:

1) wielkoÊci nielegalnie pobranej przez niego mocy
cieplnej, ustalonej na podstawie wielkoÊci jego
obiektów, w których ciep∏o jest pobierane bez za-
warcia umowy, oraz zamówionej mocy cieplnej
dla podobnych obiektów;

2) wielkoÊci nielegalnie pobranego przez niego cie-
p∏a, ustalonej na podstawie wielkoÊci nielegalnie
pobranej mocy cieplnej, o której mowa w pkt 1,
i Êredniego czasu jej wykorzystania dla podob-
nych obiektów.

2. W przypadku gdy ciep∏o jest pobierane niezgod-
nie z warunkami okreÊlonymi w umowie sprzeda˝y
ciep∏a lub umowie przesy∏owej, przedsi´biorstwo
energetyczne mo˝e obcià˝yç odbiorc´ op∏atami w wy-
sokoÊci obliczonej na podstawie dwukrotnoÊci cen
i stawek op∏at, okreÊlonych w taryfie dla danej grupy
taryfowej; op∏aty oblicza si´ dla ka˝dego miesiàca,
w którym nastàpi∏ pobór ciep∏a niezgodnie z umowà
sprzeda˝y ciep∏a lub umowà przesy∏owà.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, oblicza si´ dla
ca∏ego nieobj´tego przedawnieniem okresu udowod-
nionego nielegalnego pobierania ciep∏a, a w przypad-
ku braku mo˝liwoÊci udowodnienia tego okresu — dla
okresu roku.

4. W przypadku przekroczenia zamówionej mocy
cieplnej przez odbiorc´ przedsi´biorstwo energetycz-
ne, na podstawie wielkoÊci mocy wynikajàcej z tego
przekroczenia, mo˝e obcià˝yç odbiorc´ op∏atà za za-
mówionà moc cieplnà oraz op∏atà sta∏à za us∏ugi prze-
sy∏owe w sposób okreÊlony w ust. 2.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 45. 1. Taryfy przedsi´biorstw energetycznych,
obowiàzujàce przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejsze-
go rozporzàdzenia, obowiàzujà do dnia okreÊlonego
w decyzjach Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki, za-
twierdzajàcych te taryfy.

2. Taryfy przedsi´biorstw energetycznych, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 2, obowiàzujàce przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, obowià-
zujà do dnia uzgodnionego przez strony w zawartych
umowach.

3. Do spraw wszcz´tych, a niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, do-
tyczàcych taryf, stosuje si´ przepisy niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 46. 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 12 paêdziernika 2000 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad kszta∏towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeƒ w obrocie ciep∏em (Dz. U. Nr 96,
poz. 1053), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 lip-
ca 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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