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os"rlSNrrxtr po.Dc uZvwlNYCH w TARYFIE

Ulyte w taryfie pojgcia oznaczaj4:

. przedsigbiorstwo energetyczne - Fortum Silesia Sp6ika Akcyjna (zwana w dalszej czgSci taryfo:

,,Fortum Silesia S.A.") - podmiot prowadz4cy dzialalno66 gospodarcz4 w zakresie wytwarzania cie-

ola:

ir6dfo ciepla - p ol4czone ze sob4 urz4dzenia lub instalacje sluzqce do wytwarzania ciepla;

uklad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrgbnymi przepisami,

zesp6l wz4dzeh slu24cych do pomiaru ilo6ci i parametr6w noSnika ciepla, kt6rych wskazania stanowi4

podstawg do obliczenia naleZno(ci z q4ulu dostarczania ciepla;

odbiorca kaZdy kto otrzymuje lub pobiera cieplo na podstawie umowy zawartej

z przedsigbiorstwem energetycznym;

nielegatne pobieranie ciepla - pobieranie ciepla bez zawarcia umowy, z calkowitym albo czg6cio-

wym pominigciem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencjg w ten uklad majqc4

wplyw na zafalszowanie pomiar6w dokonywanych przez uklad pomiarowo-rozliczeniovrry;

obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

zam6wiona moc cieplna - ustalona przez odbiorca lub podmiot ubiegaj4cy sig o przyl4czenie do sieci

cieplowniczej najwigksza moc cieplna, jaka w danym obiekcie wyst4pi w warunkach obliczeniowych,

kt6ra zgodnie z okreslonymi w odrgbnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami

technologicznymi dla tego obiektu jest niezbgdna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepla w celu utrzymania normatywnej temperatury iwymiany powietrza w po-

mieszczeniach.

b) utrzymania normatywnej temperatury cieplej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidlowej pracy innych wzqdzefi lub instalacji.

Czq36. 2

ZAKRf, S DZIAT,ALNOSCI GOSPODARCZEJ ZW I4ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM
W CIEPLO

Fortum Silesia S.A. prowadzi dzialalnoS6 gospodarcz4 polegaj4c4 na wlwarzaniu ciepla,

na podstawie koncesji z dnia l3 paZdziernika 1998 r., nr WCC/298/I257lul1l98lAP z p62niejszymi

zmianami.
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PODZIAI' OUSTONCOW NA GRUPY TARYFOWE

Fortum Silesia s.A. w).twarza creplo dla potrzeb odbiorc6w pobieraj4cych cieplo bezposrednio ze Lr6del

ciepla stanowi4cych wlasnos6 i eksploatowanych przez Fortum Silesia S.A Odbiorc6w podzielono

na grupy taryfowe w zale2no6ci od 2r6dla ciepla zasilaj4cego sie6 cieplowniczq'

Wyk^z grup tarYfowYch

Lp. py odbiorc6w

2

I w
@ieplo bezpoSredni o ze Lr6dla1i3pla stanowi4ce-

go wlasno66 i eksploatowanego przez Fortum Silesia S A'; no6nik ciepla - gor4ca

woda
Odbi"."y * Bf"-t., p"bt.*J4cy cieplo bezpo6rednio ze 2r6dla ciepla stanowi4-

cego wlasno5d i eksploatowanego przez Fortum Silesia S'A'; no6nik ciepla - go-

r4ca woda
WG
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RODZAJEORAZ WYSOKOSCI CEN

+(Jstalone w taryfe ceny nie zowieraiq podatku od towar6w i uslug (VAT). Podatek VAT nalicza sig

zgodn ie z o bow i qz uj qc'y m i przep is a m i.
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ZASADY USTALANIA CEN

Ceny przedstawione w czgsci 4 taryfu dla ciepla zostaly ustalone zgodnie z zasadami okre6lonymi

w art. 44 i45 ustawy z dnia t0 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. tJ.

z 20l j r. poz. 220 ze zm.) oraz w rozporz4dzeniu Ministra Energii z dnia 22 wrzerinia 201 7 roku w spra-

wie szczeg6lowych zasad ksztahowania i kalkulacji taryf oraz rozliczefi z lrtuh) zaopatzenia w cieplo

(Dz.tJ.220J7 t. poz. 1988).

WG

Wyszczeg6lnienie Jednostka Cena n€tto* Cena netto*

Cena za zam6wionq moc ciePln4 zllMW 116 350,80 l l6 350,80

Rata miesigczna ceny za zam6wion4 moc ciepln4 zllMW/m-c 9 695,90 9 695,90

Cena ciepla zllGJ 26,27 26,27

Cena noSnika ciepla zllm3 11,98 I 1,98
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WARUNKI STOSOWANIA Cf,N

ustalone w niniejszej taryfie ceny s4 stosowane przy zachowaniu parametr6w jakosciowych no-
Snika ciepla i standard6w jakosciowych obsfugi odbiorc6w, kt6re zostaly oke6lone w rozaziale 6 rozpo-
rzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia l5 stycznia 2007 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w funkcjo-
nowanra system6w cieplowniczych (Dz. tJ. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).
W przypadkach:

a) niedotrzymania przez strony warunk6w zawartej umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidlowych wskazari ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielania bonifi kat przysluguj4cych odbiorcy,
d) nielegalnego pobierania ciepla,

stosuje sig postanowienia okreslone w rozdziale 4 rozporz4dzenia Ministra Energii z dnia 22 wrzesnia
2017 roktt w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeit z r11ulu zaopa-
trzenia w cieplo (Dz. U.22017 r. poz. Iggg).
oplaty za nielegalny pob6r ciepla oblicza sig na podstawie cen za dostarczone cieplo, przy zachowaniu
stosownych przepisow ustawy z dnia l l marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. rJ. z 2017 r.
poz. l22l\.
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ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN

Fortum Silesia S.A. powinna powiadomi6 odbiorc6w, w spos6b pnejrzysty i zrozumialy,
o zmianie cen za dostarczane cieplo, w ci4gujednego okresu rozriczeniowego od dnia tej zmiany.


