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t 1N]I}nnłAcl§oefi;u

1. Tar;.fr źrwicrn.,c§Dy i stąrpki opht za ciepło dostartzne odbiorcofir pfu§z Ualdad
Cięłouniotrra §p. z o.o. w Złocidil działadągy na podstawie toncesji udzielonych d$ryzjslni
P!ffi§aUrrĘńtncsula§ii EnĘ§tyki zffia 19 Faźdui€r,:ih 1998 r. na :

- wyfffiffiani§ łąn Nr WCCfi3 llllglJt1'§8lRG ee aiĘnĘmi,
- przcsy}anio i dyskytlrrcję ciąła Nr PC{!/34a5$Nltl9t/RG m undan§ni.

I,, Taqń m*abunhlmapzy uurylędnimiuw srcgóIru&i po$mo$i€ft

e. ustaały z duuł 10 l§ń,i€tnin l9ł7 t. - ?railD en§r§stycmn (Da U. z21l.żt.,pt l3B§ m animmł

b. nzpotządmia Minigtrą Klirngtu z dnia 7 hrishie 2020 r. w sprewio smxg§łowyŃ ua§d
kgzmłOrłaniailrnllrulgpjitaryfcaz lofilicd z tyt{uzf,oFatffiiiwcicpłn (Bz.U. n}-t2frn
poe?18 B lmielffii }, ztmngo ur dfi]ffij 0Ęśd tĘr$ D louponryd*niffi til;ńlwlm ',

c rozprzrylznnia Ministn Cnspodrri z rłnin 15 st5rcmia 2007 r. w sprawił sąńb\tli§h
wn nków ftuĘionowaria sy*twtów giq$offni§ary§h (Dz. U. t 200? t. Nr l 6 poa 92), zumnąo
w dalsąd cĘśei taĘafy,l rcżpffiądenil*n przrĘpanioqłrn ",

d. ushłly z dnła 20 nąia 201f n o ffi5runości Enqgety@Ęi ( Dn U, nWżI r., poĘ. 2lą,
1

3. 0kreślon* w taryfia c€ny i staq/ki opł* st§§Ęic się dle poszczegóĘch grtry odbiorcóą
@owie*,lo do znlffisu śs,fudraoilJr§h tlńlg,

4. Ustalonę w taryfie ceayisnwki cpłd nie zawienią podatku od torłańw u*ugYAT.
Podofek Y6f nelicza się qgodrrie z obowiąąr4i[§!,firi praepirami.

II. (}BJAŚHIENIA PoĘĆ uŻYwł}rYcTI lil TARYT,Ia

l) odbiorra - ka!ćy, lilo gtr ynmłia lń pobicra €ncrdę §fspĘ ni p§d§ta}yię ullolły 2
przdsiębimtrcm fi€fiEg$carym,

" 2' rpntd*rrce - Zekład CiĘlowni§h\Ę §p. z o.o. w Złocicńcrł przcdsiębior§tw§ €n§rggty§zn§
zajmujqgo się uryĄłnrzaniffD olau pflseyłaniami dystryblĘiącicrławlńvorzmeg§rrmuńasrryń
żńdań n

3) elćdlodąh s§§oĘ urządmin tub instdĘe *uĘpe donrydlłlrłł:riaciTĘ
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lokelnęŹródlo cloph - alokalizowane w obiekcię ffidło ci§plą beąofoednio "q§i'ejąfź irubla§ię
odbiorcre wyĘparie w tym obiękoie,

rtcĆ eloplorrnlczn - połąłzons ue §obą urządzeaia lub insblaoj§t §ł§ą§€ do pmesyłania i
dy§EyĘji cicph zę fuódd ci§pła do *płów ciopĘń

PĘryĘcrc - odoiupk sieci ciepłownicĘ doprowadzajęcy ciepło *ryĘarie do jednego wpła
ciąlncgo, glbo odcinek zcrłmętzuycb irutalacji odbiorcrycb za grryowyrn $,€ffi dĘln}m lŃ
żóeem ci&, ł§ą§y b ironĘie z irrsnalrqimni odbiwąnni w obietfuĄ

węeł ctoplny - poĘzoae ze sobą urządzenia lub instaluojc słruącł do aniany rodąiu
lubparurrelbówno§nikacięhdo§blczfu§g§ zqyĘałrązrcgulĘiiilod§ici@docnarpmesodo
insnl*diodbiuceyĄ

lnltrtacja odblorga - połąpzonc zc sobą urą&onia lub inctatapje ełużące do tansportowania
ciąłn lub cicpt€j rłrody z węzłów cicpĘc,b lub fródd oiepła do odbitr§ików ciepła lul punttOw
pobuu ci@ęi vrody w obiekcĘ

9) zavnętnnrr błnlrcjł odbiorczt - od§id{i instalncji odbiorczyń Ę§ząp§ §rupolyy u@ ciepĘ
iń trdo ciefr z itr§tnla§jalni odbiorcąrni w obicl*aoĘ w t}e w obie.lłaĄ w ltĘcłl
zaingalovmy jc$ grupowy vĘod ciephr/ lub fuó&ocicpłą

l0) obb}i - burbłda lń buĄm§k rłłaz z inst§JĘiurri odbioęarymi

l l) rrkłrd pomirrcwo-łurłczenlotry _ dop,,s*uo* do sto§orłmdą zgodili§ z odrębrrymi pnzepisami,
z§łpółurządeńduĄcyńdopomiauilościiparmarównośnilcąqi€pbbeychwskamiasrsnowĘ
pod§łE Ę dD oblicmria należności z tytrfu dg§E&zmis §iepĘ

12) noc łlĘ}nr - ilość cisphwyttłorónc8p lub dostarczcnnsgo do podgrranisoloa{lonryo noerikn delh
albo ilość §iepbodabranĘo u &gonofuikaw jcdnoste cua§u,

13) zamówtom moc clcplnr - ustalona przez odbiotę lub podmiot ubiogająry się o przyłęczonie
dosi6ci ciepłorłmiczęj nejwięlrsąmoccicpĘ,jnła wdanym obiękoie}yy§tąpi wwarunka§h
obliczmiouyĄ która zgodnie r oba{lonlłni w odręboych prłepisach rłnarun}ngri
techf,icmymi ofiz $ryfiaganiauri tcchnologicznpci dla tego obickhr jest niezbędra do
apemmieoia;

a) poĘcia sffi oiepła w celu utrąmania uofrmatyu/nqi t§mp€ratury i wymiany powiefiza

w pomienczłainĄ
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t}mąrynmia tffi§trtrxry§icpłęirłndywpunktaah§afipnlsrch,

§} prnlł,ie§Ęi pre§y iq,§h ur4d!ń lŃ ir,§talĄii.

14) rełon grzffi,fay - clrcs, rł Ifińąm ąąr,ffild ffioaf§fyozrrc porryodrdą kmiocnoŃć ciągĘo
dostwzania cic$a w celuogrmnmiaobieffitł,.,

III trAxm§ DilAł.ALNoŚfi §O§noDAaclml EwIĄ!.{Fmr
E uAoPAl§EENIailu w {tEPł.o

tr*lrd Ctnptounictrrr §p r a.u ł Zlodtńcu - §prdaw§a §i§płą pfioTJadui dzialalrcść
eo§podarcąw za}rs§i§ anemzer,iaw ci@, hóma ŃSnn,rie trrytffizedo cicŃ w ffi.h żóefh
deph"

- KR-hłoqmiĘpray ut. AlęiaFtasffiwĄ
- KL - kotłorłmia prza ul. Dranrkicj l?,
_ Kt - kotłouinił Rzę§nica l0 A.

Lp $/nbol grnnr ńnł&wej Cnnralllcrv*ylta grupy tnryfwej

1 A1

Odbiorcy B§lmi z kotłorryni pły uL At Pia#w 2

lopruęfi sieć ci$ouricą §rĘffiru uaĄ cie,plnc maz
ls$męłrln§ instnĘie odbimpre sfufiiliąse qiln§ndć

i ęJcploffiTran§ vffi,
[d§scm do*ntmlia cigń Ę mzddelaffi w
hLłdlrrlłt*Ł

1 h2

Odbiorcy ża§ild z kgtło,ńlfii przr ul. At Pia$ów 2

wpnm, si€ć ciepłrnłnicą §ffiowiryą uhsno$
§pruede§fiy i drsplom*arą wM, Ęmdalłp$
Męiscem do§Mia §ieda Ę §ĘrĘ cie,phe
obdugĘiąłe jed.n obięld, Sanowi{g§ rłńa§nŃ
ry,rrłx*arr,f, 1, i ęJqspJr"lalrrrtalk} p{"lflE §Bcercjanę.

3 B Odbiffił,la§ilani@oerdniozlwtłorłariprły ut
Dra$§kĘi 17 napaliwo gem§ĘIelic,miury § ?usr 8

młeorzłdżeniaUĘńrłĘ§.

4 c Odbiotcy znqiląni6§dtńOzkotłovrni w
ruĘscotłości R4foica 10 A na palium §tde
rudic,znnivĘ § ?rlsr 8 rozporądmda Ędnłcgo.
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Iv. RoIlz,A-rE o*Au wY§oKs§ć cnr.,{ I §TAW§K §PŁ^*T

t. Cely i rtrwld oplat

1.1 §rupr tłryfowr ,ńlil

t,2 Grupr trryfown,ń2l'

Lp. lĘezczególnlonie Jednostki mirry Ceny i strwki oplrt uotto

1. Cms za zamówioną moc
ciepĘ

ztlMWrok
rata-złlTvlWm-c

300.394,51
25.032,8t

7. Cena cieplrr ułl6J 103,25

3. Ccnanośniłn cięła ńJą3 58,64

4. §tała stnwki §płąty za usfugi
przes^vłowc

złlltIWmk
rata-dllvfWm-c

75.2t2,56
6.26?;ll

§. z.rnicnna stawka opłaty zn
t sfu§i prz*sl,łowa ńlGI 28.33

L.p. lTyrzcae gólnienic Jodnortkl mtery Ceny i rŁwki opbt nettn

l. Cma za zaroówioną moc
cie p}nn

dlTvlWlrok
rata-żllvfWlm-c

300.394,51
25.032-88

2, Cena ciępła dlGI 103,25

3. Ccna nośniks oiefla z;ł/m3 58,64

L §tałł stawks opłaty zausługi
pri§r*yłowe

złlMWnok
ratą_ztlMW/m-c

26.939,05
2.2u,92

§. Z,mienna §ta$rk3 opłaty za
u*u§i przesl,łowe

ń]§J l0,93

_§_
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"n

13 6ntpr taryfowł,§"

1.4 Gnrpa tlryfown,,C"

2. §tnwki opłfitm przyl4czonig do liecl eieplcrrniczej

L.p. Wyłzczególnienie Jodnostki mirry §lrwki oplrt netto

l. §tarłrka opłaty miosięcznej za
zamówioną moc oięĘ złiTvllYlm-c 26.704,32,

/t §telłfte §ńaty za eiepło ńJ&I 248,00

L.p. 1Vyrłmególnieaie Jodnoltki mlary §trwki oplrt netto

1.
Stawka opłaty miesięcarej za
zamówionęmoc ciepĘ złllvfW/m-c 34.39t,l7

ł
Łl $tawka §płety za ciepło ułlcJ 132,59

§trvkt ophĘ aa prrpłącrc ndto

PrzyĘcze z rurprcizolowanych 2xDN 
148i110 | 240

:,
85

PrłyĘzn z rur preizolowanyń 2xDN
2 l 60,3/125

P:zyĘczc z nir prcizolorłrnyfih 2xDN
16174ł

PrzryĘczc z nrr p,rłizolowmyń 2xDN
108/180

L.p.

Wyrzcłęólnknla

nr brcnlt b* urwIcrrłhnl
rrłlnlłlłalai

nl

PrryĘcar l
dlu1olcl io

Illnt

.Ł}lnrl

fir kłidy m
przyhczi o

dfugolcl ponrd
l0E

],lrrń l

PlŹyticE o
dłu3olcl do

l0 an

l łlln l

zń trłłly m
prry|łceio

dluplcl ponrd
10m
lr|rĘń l

1 25ł 63

ż7l E6

3 288 100 30§ l0l

Ą
WlWfr z rur prcimlou,noycb ZI,DN
8t/l60 299 l18 31,I :19

5 338 |32 35s 133

- 6.
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Vt

1.

v. zA§AIIroBr,ICEAtt{IAop[ńT

Ro4ąjc pobierroyń ofrat oraz §posoby ich rozlicuania rlnfrz, spfz€dg§rcę ą okrt§lone

w rczduiffle 4 rozporądmrria taryfovlego,

WłnU§łKI §:O§łoTuAnłIAcffi{ t§TA}ffiK 0rr.AT

§nuhdy jalmścionr obdryi odbior$ltr

Ualrłart§w ninięiszej taryfięc$lyi§teqftiopłet łąustrlossprą,zaobowaniu st§ndffdórł|

jalroś§,iofiyń obfugi odbio§&,s, ldńre olg€flmć B§Ę §ł rtrdiisle 6 ruporątauil

rnąyĘwiowĘ§.

Tilpąrpadb.

- uszkoilzaia kb §tvgi§rdffiri! nirynwidłovryń nfik§efiń układu ponda!§§io-

tozli§,dniouĘo,

- nidoiĘrnffihpaaearElony$/srudiówun§tly ryldaży §i€dą

- udzi§lffiiabmiffkdinalicaniary§OłvpzydugĘiącydrodbiaaqy,

- n!§lĘnlspgopobuucieph

stoąig się @owiednio po§eowienis olrrc*lmg łv mzdeiale 4rorporądzendaĘń,ury"

ZAKłAD C l E PŁOVYr,l l §TVllA
§p. z o.o,

78,E20 Złccieniac
ul. Alaia Piastów 2

tol./fgx'94 367żż72
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