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1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza taryfa została opracowana dla odbiorców obsługiwanych przez Zakład Usług Komunal-
nych Spółka z o. o. mający siedzibę w Zwoleniu przy ulicy Bogusza 19, działający na własny ra-
chunek. Stanowi ona zbiór cen , stawek opłat i warunków ich stosowania w rozliczeniach za świad-
czone usługi ciepłownicze. W zależności od zakresu świadczonych usług dla poszczególnych grup 
odbiorców, mogą oni być obciążani za:

- zamówioną moc cieplną,
- dostarczone ciepło,

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie zostały ustalone zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 i nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. nr 29, 
poz. 257, nr 34, poz. 293, nr 91, poz. 875, nr 96, poz. 959 i nr 173 poz. 1808 oraz z 2005r. nr 62 
poz. 552) (zwanej dalej ustawą) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020r w
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w
ciepło zwanym dalej rozporządzeniem taryfowym ( Dz.U poz.718 z 2020r)), 

2. DEFINICJE I SKRÓTY

Następujące określenia i skróty użyte w taryfie oznaczają:
-Rozporządzenie o przyłączeniach - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerw-
ca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych
oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 167, poz. 1751). 
-Dostawca - Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o., ul. Bogusza 19, 26-700 Zwoleń, zajmujący
się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła.
-Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z dostawcą.
-Źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
-Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystry-
bucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.
-Przyłącze  – odcinek  sieci  ciepłowniczej,  doprowadzający  ciepło  wyłącznie  do  jednego  węzła
cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym 
łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
-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.
-Obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
-Układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących 
do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia
należności z tytułu dostarczania ciepła.
-Moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w ciągu godziny.



-Zamówiona moc cieplna  – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku
występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicz-
nymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w po-
mieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 
-Warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w
której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło.

b) normatywną temperaturę ciepłej wody.
-Tabela regulacyjna – przedstawiona w postaci tabeli lub na wykresie zależność temperatury no-
śnika ciepła od warunków atmosferycznych. 
-Sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego do-
starczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
-Roczna opłata za zamówioną moc cieplną - iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę 
i ceny za zamówioną moc cieplną wyrażoną w złotych za MW dla danej grupy odbiorców. Opłata
za zamówioną moc cieplną pobierana jest w 12 ratach miesięcznych. 
-Opłata za dostarczone ciepło - iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczy-
tów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny ciepła dla danej grupy odbiorców wyrażo-
nej w złotych za GJ. Opłata pobierana w każdym miesiącu, w którym dostarczono ciepło.
-Nielegalny pobór ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy lub niezgodnie z zawartą umo-
wą.

3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM
 W CIEPŁO.

  Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Zwoleniu świadczy następujące usługi w zakresie   
  zaopatrzenia mieszkańców gminy w ciepło: wytwarzanie energii cieplnej w kotłowniach, przesyła 
  nie i dystrybucja ciepła.

4. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY
Odbiorcy ciepła zostali podzieleni na grupy zgodnie z zasadami zawartymi w § 10 ust. 4 
rozporządzenia taryfowego na następujące grupy:

     1.Grupa A: 
-odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej, gazowo-olejowej, zlokalizowanej przy ul. Bogusza 19,
przez sieć cieplną osiedlową, zużywający ciepło do celów centralnego ogrzewania i podgrzewa-
nia ciepłej wody użytkowej. Granicę dostaw ciepła stanowią układy pomiarowo-rozliczeniowe
zlokalizowane w obiektach odbiorców.
-odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej, gazowo-olejowej, zlokalizowanej przy ul. Bogusza 30,
przez sieć cieplną osiedlową, zużywający ciepło do celów centralnego ogrzewania. Granicę do-
staw ciepła stanowią układy pomiarowo-rozliczeniowe zlokalizowane w obiektach odbiorców.

    2.Grupa B:
-odbiorcy  zasilani  z  kotłowni  osiedlowej,  opalanej  miałem  węglowym,  zlokalizowanej  przy
ul.  Batalionów  Chłopskich,  przez  sieć  osiedlową,  zużywający  ciepło  do  celów  centralnego
ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Węzły cieplne są własnością odbiorcy energii
cieplnej.  Granicę dostaw stanowią układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w węzłach
cieplnych odbiorcy. 
-odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej, opalanej miałem węglowym, zlokalizowanej przy ul.
Marii  Skłodowskiej-Curie,  pobierający  ciepło  bezpośrednio  z  kotłowni  bądź  z  instalacji  ze-
wnętrznej eksploatowanej przez dostawcę. Obiekty odbiorców znajdują się w bezpośrednim są-
siedztwie kotłowni. Granicę dostaw stanowią układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w
obiektach odbiorców.



5.CENY I STAWKI OPŁAT 

5.1. Potrzeby cieplne odbiorców obejmują zużycie ciepła na ogrzewanie budynków oraz podgrzanie
wody do celów użytkowych. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda, wykorzystywana do celów: c. o. 
(o temperaturze zależnej od warunków atmosferycznych w okresie sezonu grzewczego) , oraz 
do podgrzania c. w. u. (o temperaturze stałej).
Rozliczenia z odbiorcami prowadzone są w systemie opomiarowanym.

Wysokość cen i stawek opłat za poszczególne usługi, dla grup odbiorców przedstawiono 
w poniższej tabeli:

L.p Wyszczególnienie opłat Jednostka miary Grupa A Grupa B
1 2 3 4 5
1. Stawka opłaty miesięcznej za

zamówioną moc cieplną
cenny netto bez podatku VAT

   zł/MW/miesiąc 35634,00 31658,00 

2.
Stawka opłaty za ciepło
cenny netto bez podatku VAT

         

          zł/GJ 201,00  159,00

PODATEK VAT zostanie doliczony wg obowiązujących przepisów

5.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci
1. Dostawca prowadzi  działalność  gospodarczą na obszarze gminy Zwoleń dla  którego nie

uchwalono założeń wymienionych w art.. 19 ust. 6 ustawy wobec powyższego taryfa nie za-
wiera opłat za przyłączenie do sieci.

2. W przypadku  wystąpienia  potrzeby przyłączenia  odbiorcy,  stawki  opłat  za  przyłączenie
będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz
cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamó-
wieniach publicznych (Dz. U. Z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami), obo-
wiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu po-
stanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

3. W przypadku powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej
w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projek-
towych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w
złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy, niż koszt ustalony
przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt. 1.

6.WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

6.1 Standardy jakościowe obsługi odbiorców 
Zawarte w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat ustalono  dla standardów jakościowych obsłu-
gi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o przyłączeniach.

6.2 Rozliczenia z odbiorcami 
Rozliczenia z odbiorcami na podstawie cen i stawek opłat zawartych w niniejszej taryfie pro-
wadzi się według zasad określonych w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach.

6.3  Sposób postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji 
Dla wszystkich grup odbiorców stosuje się sposób postępowania zgodny z § 29 rozporzą-
dzenia o przyłączeniach.
Reklamacje odbiorca powinien składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
przy ul. Bogusza 19 w Zwoleniu.



6.4  Sposób obliczania należności w przypadku niedotrzymania przez strony
         warunków umowy  

W przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy wysokość opłat dla wszyst-
kich grup odbiorców ustala się zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4 rozporządze-
nia o taryfach.

6.5  Sposób postępowania i obliczania należności w przypadku uszkodzenia układu
       pomiarowo-rozliczeniowego 

Dla wszystkich  grup odbiorców stosuje się sposób postępowania  i  obliczania  należności
zgodny z  zasadami określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach .

6.6  Zasady udzielania bonifikaty i upustów za niedotrzymanie przez strony
        warunków umowy 

Dla wszystkich grup odbiorców stosuje się zasady udzielania bonifikat i upustów zgodnie z
zasadami określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach.

7.   Opłaty za nielegalny pobór ciepła 
W przypadku nielegalnego poboru ciepła postępuje się według zasad określonych w § 45
rozporządzenia o taryfach, przy czym opłaty za taki pobór ustala się na podstawie odpo-
wiednich cen i stawek opłat zawartych w niniejszej taryfie w wysokości bez VAT. 

8.   Opłaty za przekroczenie mocy zamówionej
       W przypadku przekroczenia mocy zamówionej rozliczenie z dostaw ciepła odbywać się     
       będzie na zasadach określonych w § 45 rozporządzenia o taryfach.
9.  Koszty włączenia ciepła
       Jednorazowe włączenie i wyłączenie dostawy ciepła w ciągu roku jest bezpłatne.
       Za każde dodatkowe włączenie lub wyłączenie dostawy ciepła ZUK pobiera opłatę w 
       wysokości 200  ,00 zł  + podatek VAT   za każdą z kotłowni.
       Od 1 maja do 30 września nie jest pobierana opłata za włączenie ciepła, pod warunkiem, że  
       czas jego pobierania trwa co najmniej 4 doby ( 96 godzin)

10. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.
O cenach i stawkach opłat zawartych w niniejszej taryfie, w tym o wysokości tych cen i stawek
opłat, odbiorcy zostaną powiadomieni na piśmie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem ich
do rozliczeń.
Do wszelkich zmian niniejszej taryfy mają zastosowanie postanowienia art.47 ustawy.

Niniejsza „Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia  2023r

                                                                 …........./ JACEK  LANGE - Prezes
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