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Taryfa dla ciąła zatwierdzona zostńa decyzją Prezesa URE
nr OWR-42 1 0 -34120| 5 1264 lXV - NDB z dnia 8. 1 2.20 1 5r.

I. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Grupa A - odbiorcy, którym ciepło dostarczanejest zapośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy i węzłów cieplnych
odbiorcy,

Grupa B - odbiorcy, którym ciąło dostarczane jest za pośrednictwem sieci cięłownicze1 i weĄów cięlnych sprzedawcy.

II. Ceny i stawki opłat

Ustalone Wżej stawki opłat nie zawierajq podątku od towąrów i
W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

usług rAr)

2. Rodzaje cen i stawek opłat dostawcy ciepła

Rozliczenia z odbiorcami, z którymi zawarto umowy sprzedaży ciepła będąuwzględniały równiez:
- cenę ciepła(w ń/GĄ,
- cenęzazamówionąmocciąlną (wzŁMW),
- cenę nośnika ciepła dostarczanego do napehriania i uzupekrianiajego ubytków w instalacjach odbiorczych (w ń/m3),
- stawkę opłaĘ stałej za usługi przesyłowe (w złlIMW),
- stawkę opłaty zniennej za usługi przesyłowe (w ń/ GĄ,
ustalone w taryfie dostawcy ciepła - grupa tary{owa W1.

3. Stawki opłat za prryłączenie do sieci ciepłowniczej
W przypadku przyłączenia odbiorców, spełniających warunki okręślone w art.

ust, 5 ustawy, slgqgyąŁe stawki oołat zaprzyłaczęnte do sie

Rodzaj przyłącza Jednostka miary Stawka opłaty
netto

DN 25 złlm 245,87
DN 32 złlm 245.87
DN 40 z)lm 263,95

Ustalone wyżej stmuki opłąt za przyłqczenie nie zawierajq podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do
nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

1. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat sprzedawcy

Wysokość stawek opłat netto

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

47 884,54

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

B

Wyszczególnienie Jednostki Wysokość stawek opłat netto

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

złlMWrok 60 016,81

rata miesięczna 5 001,40

Stawka opłaĘ zmiennej za usługi przesyłowe złlGJ 23,95

A

Wyszczególnienie Jednostki

złlMWlrok

rata miesięczna 3 990,38

ńlGJ 16,5 1

4. Stawki opłat obowiązują od 1.01.2016 roku.
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Wojewódżwa Dolnośląskiego poz. 5574 z dnia 9. 1 2.201 5 roku.
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