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CZĘŚĆ I 

Objaśnienia pojęć i skrótów. 

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 

• ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 

z późn. zm.), 

• rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1988); 

• rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 

poz. 92); 

• sprzedawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-

161 Warszawa; 

• odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 

energetycznym; 

• źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła; 

• obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; 

• 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; 

• 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; 

• moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła 

albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu; 

• zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający sią 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: 

• pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza 

w pomieszczeniach, 

• utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, pr> 

• prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 

• warunki obliczeniowe: 

• obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określon 

zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 



• normatywną temperaturę ciepłej wody. 

CZĘŚĆ II 

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło. 

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie udzielonych 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji w zakresie: 

• wytwarzania ciepła - koncesja nr WCC/2849/32025/W/DEK/2018/MChl z dnia 16.07.2018 r. 

CZĘŚĆ III 

Podział odbiorców na grupy. 

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono jedną grupę odbiorców ciepła: 

GRUPA A - odbiorca ciepła, do którego ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy. 

CZĘŚĆ IV 

Rodzaj oraz wysokość cen. 

grupa odbiorców 

cena netto za zamówioną 

moc cieplną cena netto 

ciepła 
grupa odbiorców 

roczna 
rata 

miesięczna 

cena netto 

ciepła 

zł/MW zł/GJ 

Grupa A 207 809,34 17 317,45 17,49 

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

CZĘŚĆ V 

Warunki stosowania cen. 

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 

odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 

2. W przypadkach: 

a) niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania 

przez odbiorców warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła, 

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, 

c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, URZęDU REGULACJI ENERGETYKI 

d) nielegalnego poboru ciepła, Z i.poważnienia 
DYREKTOR 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozplife84B3irtl̂ fafl̂ W$£OW ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁĄ ~ 


