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1.Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.  

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:  

• ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1059);  

• rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 

zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);  

• rozporządzenie systemowe – 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);  

• przedsiębiorstwo ciepłownicze – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. 

prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu 

ciepłem zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,   

• odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z 

przedsiębiorstwem energetycznym;  

• źródło ciepła – połączone ze sobą urządzania lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;  

• sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i 

dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;  

• obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;  

• 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;  

• 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 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:  

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

pomieszczeniach,  

- utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,  

- prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;   warunki obliczeniowe :  

- obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w 

której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło, - normatywną 

temperaturę ciepłej wody.  

• odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek.   
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B. Skróty użyte w taryfie oznaczają:  

PWiK - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach przy ul. 

Wodociągowej 10.  

PTEP – PGNiG TERMIKA-Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 

Rybnickiej 6c.  

2.Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.  

PWiK prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło w zakresie przesyłania 

i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem zakupionym od PEC. Działalność ta zgodnie z art. 32 ustawy 

– Prawo energetyczne nie wymaga posiadania koncesji.   

3.Podział odbiorców na grupy.  

GRUPA W-1 – do której zaliczeni zostali odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone 

w źródłach ciepła PEC zlokalizowanych w Żorach ul. Pszczyńska 54 i ul. Wojska Polskiego 8 poprzez 

sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC oraz sieć ciepłowniczą 

stanowiącą własność i eksploatowaną przez PWiK do zabudowanego układu pomiarowego w 

budynku odbiorcy.  

4.Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.  

4.1. Ceny i stawki opłat  

Dla odbiorców z grupy W-1 stosuje się:  

1) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,  

2) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,  

3) cenę nośnika ciepła – wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła,  

4) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 

cieplnej,  

5) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za GJ.  

  

Rodzaje cen i stawek opłat  Jednostki miary  Stawka opłaty*  

Cena za zamówiona 

moc cieplną  
opłata stała  

zł/MW/rok  106214,12  

Rata miesięczna ceny za 

zamówioną moc cieplną  
zł/MW/m-c  8851,18  

Cena ciepła  opłata zmienna  zł/GJ  20,92 

Cena nośnika ciepła  opłata zmienna  zł/m3  14,62  

Stawki opłat za usługi 

przesyłowe :  

opłata stała  

zł/MW/rok  40 678,26  

zł/MW/m-c  3 389,86  

opłata zmienna  zł/GJ  10,21  
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4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci  

Średnica nominalna przyłącza Dn [mm]  Stawka opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej*  

25÷32  1500 zł/przyłącze  

40  210 zł/m.b. przyłącza  

50  240 zł/m.b. przyłącza  

65  270 zł/m.b. przyłącza  

m.b. – metr bieżący  

4.3.Stawki opłat za dodatkowe usługi i czynności wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy 

oraz w przypadku nieterminowego regulowania należności za pobrane ciepło  

  

L.p.  Wyszczególnienie  
Jednostka 

miary  Stawka opłaty*  

1.  Stawka opłaty za dodatkowe przerwanie lub wznowienie 
dostarczania ciepła:  

a) wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy  

b) realizowane  przez  PWiK,  w  przypadku 

nieterminowego regulowania przez odbiorcę opłat za 

pobrane ciepło.  

  

  

     zł/obiekt  

  

     zł/obiekt  

  

  

266,12  

  

266,12  

2.  Stawka opłaty za dodatkowe sprawdzenie prawidłowości 

wskazań układu pomiarowo–rozliczeniowego (u.p.r.), 

wykonywane na zlecenie odbiorcy**  

  

 …..zł/u.p.r.  

  

132,9  

  

3.  Stawka opłaty za dodatkowe usługi pogotowia 

technicznego***  

     zł/obiekt  122,0  

  

  

*    Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek       

VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

** Stawkę tę stosuje się gdy odbiorca zażąda sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, a po 

wykonaniu tego sprawdzenia nie stwierdzono błędu wskazań większego od określonego 

przepisami dla danej klasy dokładności, ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie 

tego układu.  

***Stawka opłaty obejmuje koszty dojazdu i zabezpieczenia obiektu przed skutkami awarii poprzez 

odcięcie dopływu nośnika ciepła do obiektu.  

5.Warunki stosowania cen i stawek opłat.  

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia 

systemowego.  
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2. W przypadkach:  

a. niedotrzymania przez PWiK Żory standardów jakościowych obsługi odbiorców lub 

niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,  

b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – 

rozliczeniowego,  

c. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,  

d. nielegalnego pobierania ciepła, stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 

rozporządzenia taryfowego.  

6.Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.  

Taryfa wchodzi w życie na zasadach określonych w umowach zawartych z odbiorcami.   


