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Taryfa dla ciepła
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I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Barwicach działające w zakresie
wytwarzania ciepła w źródłach lokalnych.
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:
 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r., poz. 220
z późn. zm.);
 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz.U. z 2017r. poz. 1988) - zwanego w dalszej części „ rozporządzeniem taryfowym ”,
 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r., w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz. U. z 2007 r.
Nr 16 poz. 92), zwanego w dalszej części „ rozporządzeniem przyłączeniowym ”.
3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców,
odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT)
- podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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II.

OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) sprzedawca – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Barwicach,
przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy z tym
odbiorcą,
2) odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło od ZGM Sp. z o.o.,
3) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
4) przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego
węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem
cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiekcie,
5) układ pomiarowo – rozliczeniowy – zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu
dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach,

6) obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
7) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do
transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
8) grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek
opłat oraz warunków ich stosowania,
9) moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

10) sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność
ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
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PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

III.

Podział odbiorców na grupy taryfowe uwzględnia:
-

źródła ciepła,

-

miejsce dostarczania ciepła
Charakterystyka odbiorców

Grupa taryfowa
K-1

Odbiorcy

zasilani

z

kotłowni

zlokalizowanej

w

Barwicach przy ul. Pomorskiej 6 eksploatowanej przez
sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są układy pomiaroworozliczeniowe stanowiące własność sprzedawcy.
K-2

Odbiorcy

zasilani

z

kotłowni

zlokalizowanej

w

Barwicach przy ul. Wojska Polskiego 6A eksploatowanej
przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są układy pomiaroworozliczeniowe stanowiące własność sprzedawcy.
K-3

Odbiorcy

zasilani

z

kotłowni

zlokalizowanej

w

Barwicach przy ul. Wojska Polskiego 74 eksploatowanej
przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są układy pomiaroworozliczeniowe stanowiące własność sprzedawcy.
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IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT
1. Ceny i stawki opłat za dostarczenie ciepła
Ceny i stawki opłat
Lp. Wyszczególnienie

Jedn. Miary

Netto
K-1 ul. Pomorska 6

Średnia cena ciepła

1.

zł/GJ

87,92

K-2 ul. Wojska Polskiego 6
Średnia cena ciepła

1.

zł/GJ

79,73

K-3 ul. Wojska Polskiego 74
Średnia cena ciepła

1.

zł/GJ

72,47

V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
1) Opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi
iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w miejscu rozgraniczenia eksploatacji
urządzeń i instalacji, o których mowa w § 31 ust. 1 rozporządzenia taryfowego, oraz
ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1) Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia
przyłączeniowego.

2) W przypadkach:


uszkodzenia

lub

stwierdzenia

nieprawidłowych

wskazań

układu

pomiarowo

- rozliczeniowego,


niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,



udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,



nielegalnego poboru ciepła,
str. 5

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
1. O zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na
14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni
i nie później niż do 45 dnia od dnia jej ogłoszenia i nie częściej niż raz na 12 m-cy.
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