Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U Nr 193/06 poz. 1423)
(wybrane fragmenty)

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady:
1) kształtowania taryf przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się
wytwarzaniem, magazynowaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem lub dystrybucją lub
obrotem ciepłem;
2) kalkulacji taryf dla ciepła;
3) rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
…
5) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do
wytwarzania ciepła;
6) lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio
zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;
7) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do
przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
8) przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do
jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za
grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami
odbiorczymi w obiektach;
9) węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany
rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji
ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
10) grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
11) 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;
12) zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące
grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w
tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło
ciepła;
13) obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
14) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z
odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z
tytułu dostarczania ciepła;
…
18) zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o
przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie
wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach,

b)
c)

utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

23) sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują
konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
…
§ 7. 1. Taryfa wytwórcy ciepła zawiera:
1) ceny za zamówioną moc cieplną - wyrażone w złotych za MW;
2) ceny ciepła - wyrażone w złotych za GJ;
3) ceny nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania sieci ciepłowniczych i
instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia ubytków wody poza źródłem ciepła lub
nie zwróconych skroplin - wyrażone odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub
za tonę.
2. Taryfa przedsiębiorstwa ciepłowniczego zawiera:
1) ceny za zamówioną moc cieplną - wyrażone w złotych za MW;
2) ceny ciepła - wyrażone w złotych za GJ;
3) ceny nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej
ubytków w instalacjach odbiorczych lub nie zwróconych skroplin - wyrażone
odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę;
4) stawki opłat stałych za usługi przesyłowe - wyrażone w złotych za MW
zamówionej mocy cieplnej;
5) stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe - wyrażone w złotych za GJ.
3. Taryfa dystrybutora ciepła zawiera:
1) stawki opłat stałych za usługi przesyłowe - wyrażone w złotych za MW
zamówionej mocy cieplnej;
2) stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe - wyrażone w złotych za GJ.
4. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2 i 3,
zakupuje ciepło od innych przedsiębiorstw energetycznych, taryfa tego
przedsiębiorstwa określa sposób stosowania cen i stawek opłat ustalonych w
taryfach przedsiębiorstw, od których ciepło to zostało zakupione.
5. Taryfa przedsiębiorstwa obrotu ciepłem zawiera stawki opłat za obsługę
odbiorców, wyrażone w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej, oraz określa
warunki stosowania cen i stawek opłat ustalonych w taryfach innych przedsiębiorstw
energetycznych.
6. W przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła, które nie jest
wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy, taryfa zawiera stawki opłaty
miesięcznej i sezonowej; stawki te wyraża się w złotych za MW zamówionej mocy
cieplnej lub w złotych za metr kwadratowy powierzchni lokali.
7. W przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła wyposażonym w
układ pomiarowo-rozliczeniowy lub źródle ciepła, w którym zainstalowana moc
cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje
odbiorcze, taryfa zawiera stawki opłaty:
1) miesięcznej za zamówioną moc cieplną - wyrażone w złotych za MW;
2) za ciepło - wyrażone w złotych za GJ.
8. Taryfa przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłaniem i dystrybucją ciepła
zawiera stawki opłat za przyłączenie do sieci, kalkulowane w odniesieniu do
jednostki długości przyłącza na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów
inwestycyjnych na budowę przyłączy, określonych w planie rozwoju, o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy.
…

§ 19. Cenę nośnika ciepła oblicza się jako iloraz planowanych dla pierwszego
roku stosowania taryfy kosztów z uwzględnieniem uzasadnionego zwrotu z kapitału
oraz planowanej ilości nośnika ciepła, dostarczanego do sieci ciepłowniczych w celu
napełniania i uzupełniania jego ubytków w tych sieciach, oraz sprzedaży tego
nośnika odbiorcom w celu napełniania instalacji odbiorczych i uzupełnienia ubytków
wody w tych instalacjach.
…
§ 30. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi rozliczenia z odbiorcami
ciepła, odpowiednio do zakresu świadczonych usług dla poszczególnych grup
taryfowych, na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych
zainstalowanych na przyłączach do węzłów cieplnych lub w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, określonych w umowie sprzedaży
ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo w umowie
kompleksowej, z wyłączeniem lokalnych źródeł ciepła, o których mowa w § 7 ust. 6.
2. Wytwórca ciepła w rozliczeniach prowadzonych z odbiorcami stosuje opłaty
obliczane na podstawie ustalonych w taryfie cen za zamówioną moc cieplną, cen
ciepła i cen nośnika ciepła, a w przypadku:
1) lokalnych źródeł ciepła, o których mowa w § 7 ust. 6 - opłaty obliczane na
podstawie ustalonych w taryfie miesięcznych i sezonowych stawek opłat;
2) źródeł ciepła, o których mowa w § 7 ust. 7 - opłaty obliczane na podstawie
ustalonych w taryfie stawek opłat za zamówioną moc cieplną i stawek opłat za ciepło.
3. Przedsiębiorstwo ciepłownicze w rozliczeniach prowadzonych z odbiorcami
ciepła stosuje opłaty obliczane na podstawie ustalonych w taryfie cen za zamówioną
moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych i zmiennych za
usługi przesyłowe, a w przypadku:
1) lokalnych źródeł ciepła, o których mowa w § 7 ust. 6 - opłaty obliczane na
podstawie ustalonych w taryfie miesięcznych i sezonowych stawek opłat;
2) źródeł ciepła, o których mowa w § 7 ust. 7 - opłaty obliczane na podstawie
ustalonych w taryfie stawek opłat za zamówioną moc cieplną i stawek opłat za ciepło;
3) zakupu ciepła od innego przedsiębiorstwa energetycznego - opłaty obliczane na
podstawie cen i stawek opłat ustalonych dla danej sieci ciepłowniczej przez
przedsiębiorstwo energetyczne, od którego jest kupowane ciepło sprzedawane
odbiorcom.
4. Dystrybutor ciepła, w rozliczeniach prowadzonych z odbiorcami ciepła, stosuje
opłaty obliczane na podstawie:
1) ustalonych w taryfie stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe;
2) cen i stawek opłat ustalonych dla danej sieci ciepłowniczej przez
przedsiębiorstwo energetyczne, od którego jest kupowane ciepło sprzedawane
odbiorcom.
5. Przedsiębiorstwo obrotu ciepłem w rozliczeniach prowadzonych z odbiorcami
ciepła stosuje opłaty obliczane na podstawie stawek opłat za obsługę odbiorców,
ustalonych w taryfie tego przedsiębiorstwa, oraz opłaty obliczane na podstawie:
1) cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła i cen nośnika ciepła, ustalonych dla
danej sieci ciepłowniczej przez przedsiębiorstwa energetyczne, od których jest
kupowane ciepło sprzedawane odbiorcom;
2) stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe, ustalonych dla danej
sieci ciepłowniczej przez przedsiębiorstwa energetyczne świadczące usługi
przesyłowe dla przedsiębiorstwa obrotu ciepłem.

§ 31. Przedsiębiorstwo energetyczne wyodrębnia w fakturze wystawionej
odbiorcy ciepła opłaty obliczone na podstawie cen lub stawek opłat ustalonych przez:
1) to przedsiębiorstwo w taryfie dla ciepła;
2) inne przedsiębiorstwa energetyczne, z którymi prowadzi rozliczenia w obrocie
ciepłem.
§ 32. Rodzaje opłat pobieranych od odbiorców ciepła oraz podstawy i sposób ich
obliczania powinny być określone w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o
świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo w umowie kompleksowej, a
wysokość tych opłat oblicza się w następujący sposób:
1) miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym
miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną
moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w §
7 ust. 7;
2) 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 na przyłączu do węzła
cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, o których mowa w § 30 ust. 1, oraz
ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy
taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 7;
3) opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór
nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i
uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie
odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle
cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;
4) miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym
miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za
usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;
5) opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym
nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego
na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w
innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, o których mowa w
§ 30 ust. 1, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy
taryfowej;
6) miesięczna rata opłaty za obsługę odbiorców, pobierana przez przedsiębiorstwo
obrotu ciepłem w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i 1/12
stawki opłaty za obsługę odbiorców dla danej grupy taryfowej.
§ 33. W przypadku odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, nie
wyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe, o których mowa w § 7 ust. 6,
rodzaje opłat pobieranych od odbiorców ciepła oraz podstawa i sposób ich obliczania
powinny być określone w umowie sprzedaży ciepła, a wysokość tych opłat oblicza się
w następujący sposób:
1) opłata miesięczna, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn stawki opłaty
miesięcznej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i powierzchni lokali w
obiektach odbiorcy;

2) opłata sezonowa, pobierana przez 7 miesięcy sezonu grzewczego, stanowi
iloczyn stawki opłaty sezonowej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i
powierzchni lokali w obiektach odbiorcy.
§ 34. 1. W przypadku dostarczania ciepła do grupowego węzła cieplnego,
obsługującego obiekty więcej niż jednego odbiorcy, zawarte z odbiorcami umowy
sprzedaży ciepła, umowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo umowy
kompleksowe powinny określać także rodzaje opłat pobieranych od tych odbiorców
oraz podstawy ich obliczania.
2. O ile umowy, o których mowa w ust. 1, nie stanowią inaczej, wysokość opłat
oblicza się w następujący sposób:
1) miesięczne raty opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierane od odbiorców w
każdym miesiącu, stanowią iloczyn zamówionej mocy cieplnej dla obiektów danego
odbiorcy oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej;
2) miesięczne raty opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierane od odbiorców w
każdym miesiącu, stanowią iloczyn zamówionej mocy cieplnej dla obiektów danego
odbiorcy oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy
taryfowej;
3) opłata za dostarczone ciepło, pobierana od odbiorców za każdy miesiąc, w
którym nastąpił pobór ciepła, jest obliczana w następujący sposób:
a) w przypadku gdy zewnętrzne instalacje odbiorcze są eksploatowane przez
przedsiębiorstwo energetyczne, opłatę za ciepło dostarczone:
–
w celu ogrzewania - oblicza się jako iloczyn ilości ciepła, ustalonej na
podstawie odczytów wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych
w przyłączach do instalacji centralnego ogrzewania w obiektach danego odbiorcy,
oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej,
–
w celu podgrzewania wody wodociągowej - oblicza się według wzoru:
Ocwo = Qwgcw x Cwg x Gcwo : Gscwo
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Ocwo - opłatę za ciepło dostarczone w celu podgrzewania wody wodociągowej,
obliczoną dla danego odbiorcy [w zł];
Qwgcw - ilość ciepła dostarczonego do grupowego węzła cieplnego w celu
podgrzewania wody wodociągowej, określoną na podstawie odczytów wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w tym węźle [w GJ];
Cwg - cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/GJ];
Gcwo - sumę odczytów wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do
instalacji ciepłej wody w obiektach danego odbiorcy [w m 3];
Gscwo - sumę odczytów wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do
instalacji ciepłej wody we wszystkich obiektach zasilanych z grupowego węzła
cieplnego [w m3],
b) w przypadku gdy zewnętrzne instalacje odbiorcze nie są eksploatowane przez
przedsiębiorstwo energetyczne, opłatę za ciepło oblicza się jako sumę iloczynów
ilości ciepła dostarczonego do grupowego węzła cieplnego, ustalonej na podstawie
odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle
cieplnym, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej;
4) opłata zmienna za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła, pobierana od
odbiorców za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, jest obliczana:

a) w przypadku, gdy zewnętrzne instalacje odbiorcze są eksploatowane przez
przedsiębiorstwo energetyczne - jako iloczyn stawki opłaty zmiennej za usługi
przesyłania i dystrybucji ciepła dla danej grupy taryfowej oraz łącznej ilości ciepła,
ustalonej w sposób określony w pkt 3 lit. a,
b) w przypadku, gdy zewnętrzne instalacje odbiorcze nie są eksploatowane przez
przedsiębiorstwo energetyczne - jako iloczyn stawki opłaty zmiennej za usługi
przesyłania i dystrybucji ciepła dla danej grupy taryfowej oraz łącznej ilości ciepła,
ustalonej w sposób określony w pkt 3 lit. b;
5) opłata za nośnik ciepła, pobierana od odbiorców za każdy miesiąc, w którym
nastąpił pobór nośnika ciepła, dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków
wody w instalacji centralnego ogrzewania, jest obliczana według wzoru:
Ono = Gnwg x Cn x Noo : Nowg
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Ono - opłatę za nośnik ciepła, obliczoną dla danego odbiorcy [w zł];
Gnwg - ilość nośnika ciepła dostarczonego do grupowego węzła cieplnego w celu
napełniania i uzupełnienia ubytków wody w połączonej z tym węzłem instalacji
centralnego ogrzewania [w m3];
Cn - cenę nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/m 3];
Noo - sumę mocy cieplnej instalacji ogrzewania dla obiektów danego odbiorcy [w
MW];
Nowg - sumę mocy cieplnej instalacji ogrzewania dla wszystkich obiektów zasilanych z
grupowego węzła cieplnego [w MW].
§ 35. 1. W przypadku gdy na wniosek odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne
zawarło z nim umowę, w której zamiast ustalonych w taryfie ceny za zamówioną moc
cieplną i ceny ciepła lub stawki opłaty miesięcznej i stawki opłaty za ciepło określono
średnią cenę ciepła albo zamiast ustalonych w taryfie stawki opłaty stałej za usługi
przesyłowe i stawki opłaty zmiennej za te usługi określono średnią stawkę opłaty za
usługi przesyłowe, rozliczenia z takim odbiorcą prowadzone są na podstawie średniej
ceny ciepła i średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe, obliczonych w sposób
określony w § 23 ust. 2 i 3.
2. Rodzaje opłat pobieranych od odbiorcy ciepła oraz podstawa i sposób ich
obliczania powinny być określone w umowie, o której mowa w ust. 1, a wysokość
tych opłat oblicza się w następujący sposób:
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 przyłączu do węzła
cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, o których mowa w § 30 ust. 1, oraz
średniej ceny ciepła, o której mowa w ust. 1;
2) opłata za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił
pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie
odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na
przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w
innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, o których mowa w
§ 30 ust. 1, oraz średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe, o której mowa w ust. 1.

§ 37. 1. W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego, w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości i
parametrów nośnika ciepła, wysokość opłat ustala się w sposób określony w
rozporządzeniu, o ile umowa sprzedaży ciepła, umowa o świadczenie usług
przesyłania i dystrybucji albo umowa kompleksowa nie stanowi inaczej.
2. W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym
mowa w ust. 1, ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru,
oznaczoną symbolem "Qb", oblicza się według wzoru:
Ob = [Qow (tw - tb) : (tw - to) + Qcwt] x hb : ho
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Qb - ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru [w GJ];
Qow - ilość ciepła zależną od warunków atmosferycznych, dostarczoną na
ogrzewanie i wentylację w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem
układu pomiarowo-rozliczeniowego [w GJ];
Qcwt - ilość ciepła niezależną od warunków atmosferycznych, dostarczoną na
podgrzewanie wody wodociągowej i na cele technologiczne w miesięcznym okresie
rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego [w GJ];
tw - normatywną temperaturę ogrzewanych pomieszczeń [w °C];
tb - średnią temperaturę zewnętrzną w okresie braku prawidłowego pomiaru [w °C];
to - średnią temperaturę zewnętrzną w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed
uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego [w °C];
hb - liczbę dni w okresie braku prawidłowego pomiaru;
ho - liczbę dni w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu
pomiarowo-rozliczeniowego.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiaroworozliczeniowego wprowadza się uzgodnioną przez strony korektę odczytów wskazań
tego układu, a jeżeli uzgodnienie tej korekty nie jest możliwe, ilość ciepła
dostarczonego w okresie nieprawidłowych wskazań układu pomiaroworozliczeniowego oblicza się w sposób określony w ust. 2.
4. Jeżeli nie można ustalić liczby dni w okresie braku prawidłowego pomiaru,
ilość dostarczonego ciepła oblicza się, począwszy od dnia rozpoczęcia okresu
rozliczeniowego do dnia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Żądanie odbiorcy sprawdzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne
prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub zawiadomienie o jego
wadliwym działaniu nie zwalnia odbiorcy od terminowego regulowania bieżących
należności za usługi związane z zaopatrzeniem w ciepło.
6. Odbiorca pokrywa koszty zażądanego przez niego sprawdzenia układu
pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku, gdy nie stwierdzono:
1) błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego większego od określonego w
odrębnych przepisach, z uwzględnieniem klasy dokładności;
2) innych niż wymienione w pkt 1 wad powodujących nieprawidłowe działanie
układu pomiarowo-rozliczeniowego.
§ 38. 1. W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne
standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę
warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług

przesyłania i dystrybucji ciepła albo umowie kompleksowej, o ile umowy te nie
stanowią inaczej, wysokość opłat ustala się w następujący sposób:
1) jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne bez zmiany postanowień umowy
sprzedaży ciepła, umowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła lub
umowy kompleksowej:
a) zwiększyło obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego
dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego
ciepła i zamówioną moc cieplną przyjmuje się obliczeniowe natężenie przepływu
nośnika ciepła,
b) zmniejszyło obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego
dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za zamówioną moc cieplną
przyjmuje się zmniejszone natężenie przepływu,
c) podniosło temperaturę dostarczanego nośnika ciepła i przekroczyło jej
dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego
ciepła przyjmuje się temperaturę nośnika ciepła, w wysokości określonej w umowie,
d) obniżyło temperaturę dostarczanego nośnika ciepła i przekroczyło jej
dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego
ciepła przyjmuje się obniżoną temperaturę nośnika ciepła;
2) jeżeli odbiorca, bez zmiany postanowień umowy sprzedaży ciepła, umowy o
świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła lub umowy kompleksowej:
a) zwiększył obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła i przekroczył jego
dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego
ciepła i zamówioną moc cieplną przyjmuje się zwiększone natężenie przepływu
nośnika ciepła,
b) zmniejszył obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła i przekroczył jego
dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za:
–
ilość dostarczonego ciepła - przyjmuje się zmniejszone natężenie przepływu
nośnika ciepła,
–
zamówioną moc cieplną - przyjmuje się obliczeniowe natężenie przepływu
nośnika ciepła,
c) podniósł temperaturę zwracanego nośnika ciepła i przekroczył jej dopuszczalne
odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła przyjmuje
się temperaturę nośnika ciepła, która jest zgodna z warunkami umowy,
d) obniżył temperaturę zwracanego nośnika ciepła i przekroczył jej dopuszczalne
odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła przyjmuje
się obniżoną temperaturę nośnika ciepła.
2. Sprawdzenie
dotrzymywania
przez
przedsiębiorstwo
energetyczne
standardów jakościowych obsługi odbiorców i dotrzymywania przez odbiorcę
warunków umowy sprzedaży ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłania i
dystrybucji ciepła albo umowy kompleksowej w zakresie określonym w ust. 1 jest
dokonywane, o ile umowy te nie stanowią inaczej, na podstawie średniego natężenia
przepływu i temperatury nośnika ciepła w:
1) okresie doby - gdy nośnikiem ciepła jest woda;
2) ciągu godziny - gdy nośnikiem ciepła jest para.
3. O ile umowa nie stanowi inaczej, średnie natężenie przepływu i średnia
temperatura nośnika ciepła, o których mowa w ust. 2, stanowią podstawę do
ustalania opłat za zamówioną moc cieplną i ciepło oraz opłaty stałej i zmiennej za
usługi przesyłowe, pobieranych za miesiąc, w którym stwierdzono niedotrzymanie
standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymanie przez odbiorcę
warunków umowy.

§ 39. 1. Odbiorcy przysługują bonifikaty w przypadku niedotrzymania przez
przedsiębiorstwo energetyczne warunków umowy sprzedaży ciepła lub umowy o
świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo umowy kompleksowej w zakresie:
1) terminów rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła w celu ogrzewania;
2) planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim.
2. Wysokość bonifikat, o których mowa w ust. 1, jeżeli umowa sprzedaży ciepła
lub umowa o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo umowa kompleksowa
nie stanowi inaczej, ustala się w następujący sposób:
1) jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie dostarczania ciepła w celu ogrzewania
nastąpiło z opóźnieniem w stosunku do ustalonych standardów jakościowych obsługi
odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla
obiektów, w których nastąpiło opóźnienie - za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia;
2) jeżeli planowa przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie letnim była dłuższa od
ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30
miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło
przedłużenie przerwy w dostarczaniu ciepła - za każdą rozpoczętą dobę
przedłużenia tej przerwy.
§ 40. 1. Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę co najmniej na
okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie
sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo w
umowie kompleksowej.
2. W przypadku gdy zamówiona przez odbiorcę moc cieplna jest mniejsza od
mocy cieplnej określonej w umowie o przyłączenie danego obiektu do sieci
ciepłowniczej albo gdy wartości współczynnika wykorzystania zamówionej mocy
cieplnej znacznie różnią się od wartości technicznie uzasadnionych,
przedsiębiorstwo energetyczne może dokonać w sezonie grzewczym kontroli
prawidłowości określenia przez odbiorcę zamówionej mocy cieplnej.
3. Jeżeli zawarta z odbiorcą umowa nie stanowi inaczej, sprawdzenie, o którym
mowa w ust. 2, może być dokonane na podstawie odczytów wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego oraz następujących obliczeń:
Nsdco = Qdco : 24
Nsdcw = Qdcw : 24
i Nz = Nsdco (tw - to) : (tw - tsd) + Nsdcw
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Nsdco - średni pobór mocy cieplnej na cele grzewcze w danym obiekcie w ciągu
doby, podczas której średnia temperatura zewnętrzna wynosiła t sd [w MW];
Qdco - ilość ciepła dostarczonego na cele grzewcze w ciągu doby, dla której
obliczany jest średni pobór mocy cieplnej na cele grzewcze w danym obiekcie,
określona na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego [w MWh];
Nsdcw - średni pobór mocy cieplnej na cele podgrzewania wody wodociągowej w
danym obiekcie w ciągu doby, podczas której średnia temperatura zewnętrzna
wynosiła tsd [w MW];
Qdcw - ilość ciepła dostarczonego na cele podgrzewania wody wodociągowej w
ciągu doby, dla której obliczany jest średni pobór mocy cieplnej na cele grzewcze w

danym obiekcie, określona na podstawie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego [w MWh];
Nz obliczoną wielkość zamówionej mocy cieplnej dla danego obiektu [w MW];
tw normatywną temperaturę ogrzewanych pomieszczeń w danym obiekcie [w K];
to obliczeniową temperaturę zewnętrzną dla strefy klimatycznej, w której jest
zlokalizowany dany obiekt [w K];
tsd - średnią temperaturę zewnętrzną w ciągu doby, dla której obliczono średni
pobór mocy cieplnej na cele grzewcze i na cele podgrzewania wody wodociągowej w
danym obiekcie Nsdco i Nsdcw [w K].
4. W przypadku powstania sporu w sprawie ustalenia wielkości zamówionej
mocy cieplnej, jeżeli zawarta przez strony umowa nie stanowi inaczej,
przedsiębiorstwo energetyczne zleca wykonanie audytu energetycznego przez
uprawnioną jednostkę według standardów określonych w odrębnych przepisach, a
wynik tego audytu jest wiążący dla obu stron.
5. Przedsiębiorstwo energetyczne obciąża odbiorcę kosztami wykonania audytu,
o którym mowa w ust. 4, jeżeli wynik tego audytu potwierdził zaniżenie przez
odbiorcę wielkości zamówionej mocy cieplnej.
…
§ 42. 1. Wielkość poboru mocy cieplnej oblicza się na podstawie odczytów
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
2. Przy dostarczaniu ciepła, którego nośnikiem jest para wodna, wielkość poboru
mocy cieplnej oblicza się jako różnicę odczytów wskazań ciepłomierza, dokonanych
w odstępie jednej godziny, a w przypadku braku ciepłomierza - na podstawie
średniego w ciągu godziny natężenia przepływu, ciśnienia i temperatury pary
dostarczanej ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do
węzła cieplnego oraz średniego w ciągu tej godziny natężenia przepływu i
temperatury skroplin, zwracanych z sieci ciepłowniczej do źródła ciepła lub z węzła
cieplnego do sieci ciepłowniczej.
3. Przy dostarczaniu ciepła, którego nośnikiem jest gorąca woda, wielkość
poboru mocy cieplnej oblicza się jako 1/24 różnicy odczytów wskazań ciepłomierza,
dokonanych w odstępie 24 godzin, a w przypadku braku ciepłomierza - na podstawie
średniego w ciągu doby natężenia przepływu i temperatury wody dostarczanej ze
źródła ciepła do sieci ciepłowniczej lub z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego oraz
średniego w ciągu tej doby natężenia przepływu i temperatury wody zwracanej z
sieci ciepłowniczej do źródła ciepła lub z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.
4. Ograniczenie lub przekroczenie mocy cieplnej określa się jako różnicę między
wielkością poboru mocy cieplnej, obliczoną w sposób określony w ust. 2 lub 3, a
mocą cieplną określoną w przypadku, gdy nośnikiem ciepła jest:
1) para wodna - na podstawie umowy zawartej między stronami;
2) gorąca woda - na podstawie obliczeniowego natężenia przepływu i parametrów
tego nośnika, określonych w tabeli regulacyjnej, dla tych samych warunków
atmosferycznych, w których określono wielkość poboru mocy cieplnej.
5. Jeżeli umowa sprzedaży ciepła lub umowa o świadczenie usługi przesyłania i
dystrybucji ciepła albo umowa kompleksowa nie stanowi inaczej, a ustalone w
odrębnych przepisach standardy jakościowe obsługi odbiorców określające
dopuszczalne odchylenia natężenia przepływu i parametrów nośnika ciepła są
dotrzymywane przez przedsiębiorstwo energetyczne, wynikające z tych odchyleń
dopuszczalne ograniczenie mocy cieplnej wynosi w warunkach obliczeniowych:
1) przy dostarczaniu ciepła do sieci ciepłowniczej:

a)
b)
2)
a)
b)

do 7 % - gdy nośnikiem ciepła jest woda,
do 10 % - gdy nośnikiem ciepła jest para;
przy dostarczaniu ciepła do węzła cieplnego:
do 10 % - gdy nośnikiem ciepła jest woda,
do 17 % - gdy nośnikiem ciepła jest para.

§ 43. 1. Jeżeli z powodu niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne
standardów jakościowych obsługi odbiorców nastąpiło ograniczenie mocy cieplnej, o
ile umowa sprzedaży ciepła lub umowa o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji
ciepła albo umowa kompleksowa nie stanowi inaczej, odbiorcy przysługuje
bonifikata, której wysokość oblicza się w następujący sposób:
1) jeżeli ograniczenie mocy cieplnej wynosi do 40 %, wysokość bonifikaty oblicza
się według 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) jeżeli ograniczenie mocy cieplnej wynosi powyżej 40 %, wysokość bonifikaty
oblicza się według wzorów:
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 oznaczają:
Su - łączną bonifikatę za ograniczenia w dostarczaniu ciepła;
Sum - bonifikatę za ograniczenie mocy cieplnej;
Suc - bonifikatę za niedostarczone ciepło;
Nt - moc cieplną określoną na podstawie obliczeniowego natężenia przepływu i
parametrów nośnika ciepła określonych w tabeli regulacyjnej [w MW];
Nr - rzeczywistą moc cieplną, określoną na podstawie natężenia przepływu i
rzeczywistych parametrów nośnika ciepła [w MW];
24 - mnożnik, oznaczający 24 godziny w ciągu doby [w h];
hp - liczbę dni, w których wystąpiły ograniczenia w dostarczaniu ciepła, spowodowane
niedotrzymaniem przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych
obsługi odbiorców;
Cn - cenę za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej [w zł/MW];
Cc - cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/GJ].
2. Niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, o których mowa
w ust. 1, wymaga potwierdzenia protokołem podpisanym przez strony, które zawarły
umowę sprzedaży ciepła lub umowę o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji
ciepła albo umowę kompleksową.
3. W przypadku niestawienia się przedstawiciela jednej ze stron w uzgodnionym
miejscu i czasie w celu sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 2, protokół
może być sporządzony przez jedną ze stron oraz stanowi podstawę do dochodzenia
bonifikat, o których mowa w ust. 1.

§ 44. Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
obliczone w sposób określony w § 43 ust. 1 na podstawie odczytów wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w grupowym węźle cieplnym,
obsługującym obiekty więcej niż jednego odbiorcy, dzieli się między poszczególnych
odbiorców proporcjonalnie do ich udziału w obciążeniu grupowego węzła cieplnego
według wzoru:
Uo = Uwg x No : Nwg
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Uo - bonifikata dla danego odbiorcy;
Uwg - bonifikata obliczona na podstawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego zainstalowanego w grupowym węźle cieplnym;
No - zamówioną moc cieplną dla obiektów danego odbiorcy [w MW];
Nwg - zamówioną moc cieplną dla wszystkich obiektów zasilanych z grupowego
węzła cieplnego [w MW].
§ 45. 1. W przypadku gdy ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy sprzedaży
ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo umowy
kompleksowej, przedsiębiorstwo energetyczne obciąża nielegalnie pobierającego
ciepło opłatami w wysokości wynikającej z pięciokrotności cen za zamówioną moc
cieplną i ciepło oraz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe,
określonych w taryfie dla grupy taryfowej, której kryteria odpowiadają nielegalnie
pobierającemu ciepło, oraz:
1) wielkości nielegalnie pobranej przez niego mocy cieplnej, ustalonej na podstawie
wielkości jego obiektów, w których ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy, oraz
zamówionej mocy cieplnej dla podobnych obiektów;
2) wielkości nielegalnie pobranego przez niego ciepła, ustalonej na podstawie
wielkości nielegalnie pobranej mocy cieplnej, o której mowa w pkt 1, i średniego
czasu jej wykorzystania dla podobnych obiektów.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, oblicza się dla całego nieobjętego
przedawnieniem okresu udowodnionego nielegalnego pobierania ciepła, a w
przypadku braku możliwości udowodnienia tego okresu - dla okresu roku.
3. Przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć odbiorcę opłatami w
wysokości obliczonej na podstawie dwukrotności cen i stawek opłat, określonych w
taryfie dla danej grupy taryfowej, w przypadku, gdy odbiorca:
1) pobierał ciepło niezgodnie z warunkami określonymi w umowie sprzedaży ciepła
lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo umowie
kompleksowej, w szczególności gdy pobierał ciepło z całkowitym lub częściowym
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub dokonał ingerencji w ten układ,
powodując zafałszowanie pomiarów ilości pobranego ciepła;
2) uniemożliwił dokonanie wstrzymania dostarczania ciepła na podstawie art. 6 ust.
3a ustawy.
4. W przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę, bez
uzgodnienia z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z warunkami
umowy, przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie wielkości mocy wynikającej z
tego przekroczenia może obciążyć odbiorcę opłatą za zamówioną moc cieplną oraz
opłatą stałą za usługę przesyłową w sposób określony w ust. 3.
5. Opłaty, o których mowa w ust. 3 i 4, oblicza się dla każdego miesiąca, w
którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową albo odbiorca uniemożliwił

wstrzymanie dostarczania ciepła, mimo spełnienia przez
energetyczne warunków określonych w art. 6 ust. 3a ustawy.

przedsiębiorstwo

