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ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.),
rozporządzenie taryfowe – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegóáowych zasad ksztaátowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeĔ z tytuáu zaopatrzenia w
ciepáo (Dz. U. z 2020 r., poz. 718),
rozporządzenie przyáączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegóáowych warunków funkcjonowania systemów ciepáowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr
16, poz. 92),
sprzedawca - Komunalne PrzedsiĊbiorstwo Energetyki Cieplnej Spóáka z o.o. w Bydgoszczy (KPEC
Spóáka z o.o.),
PGE EC Bydgoszcz S.A. - PGE Energia Ciepáa S.A. z siedzibą w Warszawie Oddziaá
Elektrociepáownia w Bydgoszczy, ul. Energetyczna 1 z siedzibą w Bydgoszczy,
PGE EC Bydgoszcz S.A. EC I – Elektrociepáownia Bydgoszcz I zakáad nr 1, naleĪące do PGE EC
Bydgoszcz S.A.,
PGE EC Bydgoszcz S.A. EC II - Elektrociepáownia Bydgoszcz II, zakáad nr 2, naleĪące do PGE EC
Bydgoszcz S.A.,
MKUO ProNatura Sp. z o.o. – MiĊdzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp.
z o.o.,
odbiorca ciepáa - kaĪdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepáo na podstawie umowy
z przedsiĊbiorstwem energetycznym,
odbiorca koĔcowy ciepáa - odbiorca ciepáa dokonujący zakupu energii cieplnej na wáasny uĪytek;
do wáasnego uĪytku nie zalicza siĊ energii cieplnej zakupionej w celu jej zuĪycia na potrzeby
wytwarzania, przesyáania lub dystrybucji,
Ĩródáo ciepáa - poáączone ze sobą urządzenia lub instalacje sáuĪące do wytwarzania ciepáa,
lokalne Ĩródáo ciepáa - zlokalizowane w obiekcie Ĩródáo ciepáa, które bezpoĞrednio zasila instalacje
odbiorcze wyáącznie w tym obiekcie,
sieü ciepáownicza - poáączone ze sobą urządzenia lub instalacje, sáuĪące do przesyáania i dystrybucji
ciepáa ze Ĩródeá ciepáa do wĊzáów cieplnych,
zewnĊtrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych áączące grupowy wĊzeá cieplny lub
Ĩródáo ciepáa z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest
grupowy wĊzeá cieplny lub Ĩródáo ciepáa,
wĊzeá cieplny - poáączone ze sobą urządzenia lub instalacje sáuĪące do zmiany rodzaju
lub parametrów noĞnika ciepáa dostarczanego z przyáącza oraz regulacji iloĞci ciepáa dostarczanego do
instalacji odbiorczych,
grupowy wĊzeá cieplny - wĊzeá cieplny obsáugujący wiĊcej niĪ jeden obiekt,
ukáad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespóá urządzeĔ sáuĪących
do pomiaru iloĞci i parametrów noĞnika ciepáa, których wskazania stanowią podstawĊ do obliczenia
naleĪnoĞci z tytuáu dostarczania ciepáa,
zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcĊ lub podmiot ubiegający siĊ o przyáączenie
do sieci ciepáowniczej najwiĊksza moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach
obliczeniowych, która zgodnie z okreĞlonymi w odrĊbnych przepisach warunkami technicznymi oraz
wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbĊdna do zapewnienia:
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a) pokrycia strat ciepáa w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepáej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidáowej pracy innych urządzeĔ lub instalacji.
CzĊĞü II
Zakres dziaáalnoĞci gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepáo
Sprzedawca prowadzi dziaáalnoĞü gospodarczą, związaną z zaopatrzeniem w ciepáo na podstawie koncesji
udzielonych przez Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki w zakresie:
− wytwarzania ciepáa z dnia 29 wrzeĞnia 1998 r. nr WCC/113/250/U/1/98/AP ze zmianami;
− przesyáania i dystrybucji ciepáa z 29 wrzeĞnia 1998 r. nr PCC/118/250/U/1/98/AP ze zmianami;
− obrotu ciepáem z 29 wrzeĞnia 1998 r. nr OCC/41/250/U/1/98/AP ze zmianami.

CzĊĞü III
Podziaá odbiorców na grupy
Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego ustalono nastĊpujące grupy taryfowe:
¾ ze wzglĊdu na miejsce wytworzenia i rodzaj noĞnika ciepáa:
G-1.1.
odbiorcy ciepáa wytwarzanego w Ĩródle ciepáa sprzedawcy („Biaáe Báota"), zlokalizowanego na terenie
miasta Bydgoszczy, opalanym miaáem wĊgla kamiennego oraz w obcych Ĩródáach ciepáa (PGE EC
Bydgoszcz S.A. EC I i PGE EC Bydgoszcz S.A. EC II oraz MKUO ProNatura Sp. z o.o.), do których
ciepáo dostarczane jest poprzez wodną sieü ciepáowniczą nr 1, bĊdącą wáasnoĞcią sprzedawcy,
G-1.5.
odbiorcy ciepáa wytwarzanego w Ĩródle ciepáa sprzedawcy („Osowa Góra"), zlokalizowanym
na terenie miasta Bydgoszcz, opalanym miaáem wĊgla kamiennego, do których ciepáo dostarczane
jest poprzez wodną sieü ciepáowniczą nr 5, bĊdącą wáasnoĞcią sprzedawcy,
G-1.K.g.L.
odbiorcy ciepáa wytwarzanego w lokalnych Ĩródáach ciepáa sprzedawcy, zlokalizowanych na terenie
miasta Bydgoszcz, opalanych gazem ziemnym,
G-1.K.g
odbiorcy ciepáa wytwarzanego w Ĩródle ciepáa sprzedawcy, zlokalizowanym na terenie miasta
Bydgoszcz, przy ulicy Okólnej 5, opalanym gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie
przekracza 5 MW, bezpoĞrednio zasilającym zewnĊtrzne instalacje odbiorcze,
G-4.6.
odbiorcy ciepáa wytwarzanego w Ĩródle ciepáa sprzedawcy, zlokalizowanym w Solcu Kujawskim,
opalanym miaáem wĊgla kamiennego, do których ciepáo jest dostarczane poprzez wodną sieü
ciepáowniczą nr 6, bĊdącą wáasnoĞcią sprzedawcy,
G-4.K.g.L
odbiorcy ciepáa wytwarzanego w lokalnym Ĩródle ciepáa sprzedawcy, zlokalizowanym w Solcu
Kujawskim, opalanym gazem ziemnym,
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G-5.7.
odbiorcy ciepáa wytwarzanego w Ĩródle ciepáa sprzedawcy, zlokalizowanym w Koronowie, opalanym
miaáem wĊgla kamiennego, do których ciepáo dostarczane jest poprzez wodną sieü ciepáowniczą nr 7,
bĊdącą wáasnoĞcią sprzedawcy,
G-5.8.
odbiorcy ciepáa wytwarzanego w Ĩródle ciepáa sprzedawcy, zlokalizowanym w miejscowoĞci Stopka,
opalanym gazem páynnym propan, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW,
bezpoĞrednio zasilającym zewnĊtrzne instalacje odbiorcze,
G-6.9.
odbiorcy ciepáa wytwarzanego w Ĩródle ciepáa sprzedawcy, zlokalizowanym w Szubinie, opalanym
miaáem wĊgla kamiennego, do których ciepáo dostarczane jest poprzez wodną sieü ciepáowniczą nr 9,
bĊdącą wáasnoĞcią sprzedawcy,
G-7.10.
odbiorcy ciepáa wytwarzanego w Ĩródle ciepáa sprzedawcy, zlokalizowanym w Nakle nad Notecią,
opalanym miaáem wĊgla kamiennego, do których ciepáo dostarczane jest poprzez wodną sieü
ciepáowniczą nr 10, bĊdącą wáasnoĞcią sprzedawcy.

¾ ze wzglĊdu na miejsce dostarczania ciepáa:
Grupa A
odbiorcy ciepáa, do których ciepáo dostarczane jest poprzez wodną sieü ciepáowniczą sprzedawcy
do wĊzáów indywidualnych bĊdących wáasnoĞcią odbiorców i przez nich eksploatowanych,
Grupa Bk
odbiorcy ciepáa, do których ciepáo dostarczane jest poprzez wodną sieü ciepáowniczą i poprzez
indywidualne wĊzáy cieplne, bĊdące wáasnoĞcią sprzedawcy, w których koszty zuĪycia energii
elektrycznej ponosi sprzedawca,
Grupa Bo
odbiorcy ciepáa, do których ciepáo dostarczane jest poprzez wodną sieü ciepáowniczą i poprzez
indywidualne wĊzáy cieplne, bĊdące wáasnoĞcią sprzedawcy, w których koszty zuĪycia energii
elektrycznej ponoszą odbiorcy,
Grupa C
odbiorcy ciepáa, do których ciepáo dostarczane jest poprzez wodną sieü ciepáowniczą i poprzez grupowe
wĊzáy cieplne, bĊdące wáasnoĞcią sprzedawcy,
Grupa D
odbiorcy ciepáa, do których ciepáo dostarczane jest poprzez wodną sieü ciepáowniczą i poprzez grupowe
wĊzáy
cieplne
i
zewnĊtrzne
instalacje
odbiorcze,
bĊdące
wáasnoĞcią
sprzedawcy.
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CzĊĞü IV
Rodzaje oraz wysokoĞü cen i stawek opáat

1.

WysokoĞü cen i stawek opáat w zakresie wytwarzania ciepáa i przesyáania ciepáa dla grup
taryfowych G-1.1, G-1.5, G-4.6, G-5.7, G-6.9, G-7.10

1.1. Cena za zamówioną moc cieplną
cena roczna
zá / MW / rok

rata miesiĊczna
zá / MW / m-c

netto

netto

G-1.1.A, G-1.1.Bk, G-1.1.Bo, G-1.1.C, G-1.1.D

86 821,72

7 235,14

G-1.5.A, G-1.5.Bk, G-1.5.C, G-1.5.D

137 887,12

11 490,59

G-4.6.A, G-4.6.Bk, G-4.6.Bo, G-4.6.D

201 576,14

16 798,01

G-5.7.A, G-5.7.Bk, G-5.7.Bo, G-5.7.C

168 165,90

14 013,83

G-6.9.A, G-6.9.Bk, G-6.9.Bo,

163 494,15

13 624,51

G-7.10.A, G-7.10.Bk, G-7.10.Bo, G-7.10.C,
G-7.10.D

147 589,85

12 299,15

Grupa taryfowa

1.2. Cena ciepáa
Grupa taryfowa

Cena netto zá / GJ

G-1.1.A, G-1.1.Bk, G-1.1.Bo, G-1.1.C, G-1.1.D

35,15

G-1.5.A, G-1.5.Bk, G-1.5.C, G-1.5.D

29,70

G-4.6.A, G-4.6.Bk, G-4.6.Bo, G-4.6.D

29,40

G-5.7.A, G-5.7.Bk, G-5.7.Bo, G-5.7.C

26,76

G-6.9.A, G-6.9.Bk, G-6.9.Bo,

28,25

G-7.10.A, G-7.10.Bk, G-7.10.Bo, G-7.10.C,
G-7.10.D

31,29
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1.3. Cena noĞnika ciepáa
Grupa taryfowa

Cena netto zá / m³
12,78

G-1.1.A, G-1.1.Bk, G-1.1.Bo, G-1.1.C, G-1.1.D
G-1.5.A, G-1.5.Bk, G-1.5.C, G-1.5.D

14,69

G-4.6.A, G-4.6.Bk, G-4.6.Bo, G-4.6.D

17,60

G-5.7.A, G-5.7.Bk, G-5.7.Bo, G-5.7.C

15,81

G-6.9.A, G-6.9.Bk, G-6.9.Bo,

20,69

G-7.10.A, G-7.10.Bk, G-7.10.Bo, G-7.10.C, G-7.10.D

20,94

1.4. ĝredniowaĪone ceny za zamówioną moc cieplną, ciepáo i noĞnik ciepáa dla odbiorców grupy
taryfowej G-1.1
W rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych G-1.1.A, G-1.1.Bk, G-1.1.Bo, G-1.1.C, G-1.1.D
stosowane bĊdą ĞredniowaĪone ceny ustalone wedáug algorytmu:
¾

ĞredniowaĪona cena za zamówioną moc cieplną, obliczona wedáug wzoru:
Cms = (Cmc1 × 0,0726 + Cmc2 × 0,0796 + Cmc3 × 0,7898 + Cmc4 × 0,0580),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
•
•
•
•
•
¾

Cms
Cmc1
Cmc2
Cmc3
Cmc4

- ĞredniowaĪona cena za zamówioną moc cieplną,
- cena za zamówioną moc cieplną ze Ĩródáa KPEC zasilającego sieü nr 1,
- cena za zamówioną moc cieplną w PGE EC Bydgoszcz S.A. EC I,
- cena za zamówioną moc cieplną w PGE EC Bydgoszcz S.A. EC II,
- cena za zamówioną moc cieplną w MKUO ProNatura Sp. z o.o.

ĞredniowaĪona cena ciepáa, obliczona wedáug wzoru:
Ccs = (Ccc1 × 0,0422 + Ccc2 × 0,0742 + Ccc3 × 0,7959 + Ccc4 × 0,0877),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
•
•
•
•
•

Ccs
Ccc1
Ccc2
Ccc3
Ccc4

- ĞredniowaĪona cena ciepáa,
- cena ciepáa Ĩródáa KPEC zasilającego sieü nr 1,
- cena ciepáa PGE EC Bydgoszcz S.A. EC I,
- cena ciepáa PGE EC Bydgoszcz S.A. EC II,
- cena ciepáa MKUO ProNatura Sp. z o.o.

¾ ĞredniowaĪona cena noĞnika ciepáa, obliczona wedáug wzoru:
Cns = (Cnc1 ×0,018 + C nc2 × 0,982),
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
C ns
- ĞredniowaĪona cena noĞnika ciepáa,
•
Cnc1
- cena noĞnika ciepáa wg taryfy PGE EC Bydgoszcz S.A. EC I,
•
C nc2 - cena noĞnika ciepáa wg taryfy PGE EC Bydgoszcz S.A. EC II.
•
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1.5. WysokoĞü stawek opáat w zakresie przesyáania i dystrybucji ciepáa

Grupa taryfowa

Stawka netto
opáaty staáej
roczna
rata miesiĊczna
zá / MW / rok
zá / MW / m-c

Stawka netto opáaty
zmiennej
zá /GJ

G-1.1 - A

33 691,02

2 807,59

13,72

G-1.1 - Bk

49 954,83

4 162,90

14,28

46 048,93

3 837,41

13,83

G-1.1 - C

48 367,26

4 030,61

14,53

G-1.1 - D

54 605,64

4 550,47

14,91

G-1.5 - A

33 255,67

2 771,31

13,55

G-1.5 - Bk

48 749,11

4 062,43

12,88

G-1.5 - C

55 571,55

4 630,96

14,25

G-1.5 - D

60 048,67

5 004,06

17,39

G-4.6 - A

30 885,27

2 573,77

15,33

G-4.6 - Bk

63 684,44

5 307,04

15,59

G-4.6 - Bo

51 331,95

4 277,66

14,22

G-4.6 - D

60 206,57

5 017,21

15,84

G-5.7 - A

35 410,13

2 950,84

14,26

G-5.7 - Bk

44 132,68

3 677,72

16,55

G-5.7 - Bo

42 264,49

3 522,04

15,92

G-5.7 - C

50 203,70

4 183,64

15,68

G-6.9 - A

35 302,38

2 941,87

12,28

G-6.9 - Bk

43 596,10

3 633,01

16,81

G-6.9 - Bo

40 834,36

3 402,86

15,79

G-7.10 - A

28 829,70

2 402,48

10,13

G-7.10 - Bk

43 256,28

3 604,69

13,77

G-7.10 - Bo

39 781,13

3 315,09

13,66

G-7.10 - C

30 660,46

2 555,04

13,47

G-7.10 - D

35 429,18

2 952,43

14,91

G-1.1 - Bo
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2.

WysokoĞü stawek opáat dla grup taryfowych G-1.K.g.L, G-1.K.g, G-5.8, G-4.K.g.L.

2.1. Stawka opáaty miesiĊcznej za zamówioną moc cieplną
stawka opáaty netto
zá / MW / m-c

Grupa taryfowa

13 201,96
4 797,86
8 960,35
5 768,39

G-1.K.g.L.
G-1.K.g
G-5.8.
G-4.K.g.L
2.2. Stawka opáaty za ciepáo

stawka opáaty netto
zá / GJ

Grupa taryfowa

60,93
66,25
84,81
65,18

G-1.K.g.L.
G-1.K.g
G-5.8.
G-4.K.g.L.
3. Stawka opáaty za przyáączenie do sieci ciepáowniczej
ĝrednica przyáącza
mm

Stawka opáaty netto
zá / mb

 25

312,24

32

333,64

40

357,50

50

371,92

65

377,12

80

425,67

≥ 100

479,55

Do przedstawionych w czĊĞci IV pkt. 1 - 3 cen i stawek opáat netto zostanie doliczony podatek od
towarów i usáug (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

CzĊĞü V
Zasady ustalania cen i stawek opáat
Ceny i stawki opáat okreĞlone w niniejszej taryfie zostaáy ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz
wedáug zasad okreĞlonych w § 11, 12 i § 19 - 23 rozporządzenia taryfowego.
Stawka opáaty za przyáączenie do sieci ciepáowniczej okreĞlona w niniejszej taryfie zostaáa ustalona
zgodnie z § 7 ust.6 i § 25 rozporządzenia taryfowego.
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CzĊĞü VI
Warunki stosowania cen i stawek opáat
1.

2.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opáat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakoĞciowych obsáugi odbiorców, które okreĞlone zostaáy w rozdziale 6 rozporządzenia
przyáączeniowego.
W przypadkach:
- niedotrzymania przez sprzedawcĊ standardów jakoĞciowych obsáugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorcĊ warunków okreĞlonych w umowie sprzedaĪy ciepáa lub umowie o Ğwiadczenie usáug
przesyáania i dystrybucji ciepáa albo w umowie kompleksowej,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidáowych wskazaĔ ukáadu pomiarowo–rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat przysáugujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepáa,
stosuje siĊ odpowiednio postanowienia okreĞlone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
CzĊĞü VII
Zasady wprowadzania cen i stawek opáat

1. Taryfa moĪe byü wprowadzona do stosowania nie wczeĞniej niĪ po upáywie 14 dni i nie póĨniej niĪ do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie BranĪowym UrzĊdu Regulacji Energetyki - Ciepáo.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepáa o rozpoczĊciu stosowania
w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wprowadzenia nowych cen i stawek opáat.

taryfy

3. O zmianach cen wprowadzonych przez PGE EC Bydgoszcz S.A. oraz MKUO ProNatura Sp. z o.o.
sprzedawca zawiadomi odbiorców pisemnie, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia
wprowadzenia nowych cen.
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