
TARYFA  DLA  CIEPŁA

2023 rok

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl
Spółka z o.o.

03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15  

obowiązuje do 31 maja 2023r.

uwzględniająca
Zmianę Taryfy

obowiązującą od 4 marca 2023 r.
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II.  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z WYTWARZANIEM CIEPŁA 

Przedsiębiorstwo ciepłownicze prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu ciepła w źródle 
ciepła Ciepłowni „Zasanie” wyposażonym w 4 kotły wodne opalane węglem kamiennym, zlokalizowanym 
w miejscowości Przemyśl przy ulicy Emilii Plater 8, gmina Przemyśl, powiat przemyski, Województwo 
podkarpackie. 
Łączna moc zainstalowana źródła ciepła wynosi 80 MW. 
W/w  działalność prowadzona jest na podstawie udzielonej koncesji z dnia 30 lipca 2021 r. 
nr  WCC/2903/69711/W/DRE/2021/ESZ na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2040 r. 
Jedynym odbiorcą wytworzonego w Ciepłowni Zasanie ciepła zawartego w wodzie sieciowej będzie Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. (MPEC). 

III.  PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE 

Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego 

Symbol grupy taryfowej Opis grupy taryfowej 

O-PE 
Odbiorca ciepła zawartego w wodzie 
gorącej wytwarzanego w Ciepłowni 

Zasanie 

IV.  RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 

W taryfie ustalono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od 
towarów i usług (VAT), który nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wysokość cen i stawek opłat za wytworzenie ciepła. 

Lp. Rodzaj ceny Jednostka 
miary 

Grupa 
taryfowa Netto 

1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 

O-PE 

85.215,36 

2. Miesięczna rata  zł/MW/m-c 7.101,28 

3. Cena ciepła zł/GJ 89,14 

4. Cena nośnika ciepła  zł/m3 36,31 

V.  ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT 

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według 
zasad określonych w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego. 

VI.  WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 

Zakres świadczonych usług dla odbiorów określony jest w umowie sprzedaży ciepła. 

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów obsługi 
odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych. 

W przypadkach: 
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
 niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
 niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 
 nielegalnego pobierania ciepła, 
 konieczności udzielania bonifikat i upustów 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach, przy czym do ustalenia 
opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie – 
w odniesieniu do nich podatek VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 


