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Ceny i stawki opłat

W1

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zańerająpodatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny i stawki opłat obowiązuią od 1.07.2017r.

ru
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen

i stawek opłat netto

netto

Cęnaza zamówioną moć cieplną
złlMWlrok 48 812,89

rata miesięczna 4 06],74
cena ciepła złlGJ 13,46
cena nośnika ciepła złlm3 7,64
Stawka opłaty stŃ€l za usfugi
przesyłowe

złlMWlrok 3 973,37
rata miesięczna 331,11

Stawka opłaĘ zmiennej za usługi
przesyłowe złlGJ 1,15

czLoNEK zĄzĄF{_
Z.ca Dyrekora,Js. \S}icznrch

mgr ift. CezĘĄłeaorek



IVYCIĄG Z TARYFY DLA CIEPŁAl
PEC s,A. \Y BoGATYNI

Taryfa dla ciepla zatrvierdzona zostata decyzją Prezesa URE
nr OWR-4210-46lZ0l6lż64tXVI -łDB z dnia l6.12,2016r.

I. Podzial odbiorcółv na grupy taryforve

ZaŁączniknr 3

Grupa A - odbiorcy, którym cieplo dostarczane jest za pośrednictrvem sieci cieplorvniczej sprzedalvcy i rvęzlólv cieplnych
odbio rcy,

Grupa B - odbiorcy, ktÓrym cieplo dostarczane jest za pośrednictwenr sieci cieplorvniczej i ,,vęzlórv cieplnych sprzedarvcy.

II. Ceny i stlrvki oplat

1. Rodzaje oraz łtysokość starvek oplat sprzedarvcy

A

}Yyszczególnienie Jed nostki \Yysokość stawek oplat netto

Stawka opłary stałej za uslugi
przesytolve

złlMWłok 47 288,50

rata miesięczna 3 940,7l

Stalvka oplaĘ zmiennej za usługi przesylolve zllGI l7,43

ustalone wyżej stąwki opłat nie zcłvierajq podatktt od tolvarólv
W odniesieniu do nich podatek YAT nąlicza się zgodnie z obolviqntjqcymi przepisalni,

usług VAr)

2, Rodzaje cen i stnryek oplat dostałvcy ciepla

Rozliczenia z odbiorcami, z którymi zawańo umolvy sprzedaży ciepla będą urvzględnialy równiez:
- cenę ciepła (rv zVGJ),
- cenę za zamólvioną moc cieplną (lv zł,MW),
- cenę noŚnika ciepła dostarczanego do napełnizuria i unrpełnianiajego ubyłkórv rv instaiacjach odbiorczych (rv zym]),- stawkę opłaty stałej za uslugi przesyłolve (rv zVMW),
- starvkę oplaty zmiennej za usfugi przesyłorve (rv zV GJ),
ustalone rv taryfie dostarvcy ciepla - grupa taryforva Wl.

3. Starvki oplat zn przylączenie do sieci cieplolvniczej
W przypadku przylączenia odbiorców, spełniających rvarunki określone rv art,

trst. 5 ustawy, stosowane n starvki t za przyłączenie do si I

Rodzaj przylącza Jednostkn miary Starvkl opIniy
n etto

DN 25 zUm 245,87
DN 32 zllm 245,&,/
DN 40 zllm ż63,95

Ustalone wyzej slawki opłat za pt,ryłqczenie nie zmvierajq podatku od !owarólv i ttsłttg UAD. |Y odniesienitt do
nich poclatek VAT nalicza się zgodnie z obolviqztjqcynli przepisanli.

4, Starvki oplnt oborviązują od 4.01,2017 roku. CZLONEK ZARZĄDU
7.-cu T)yrelĘ ra ag,g/t n i.^y.i,

\ \ir§
,;lgl ir.\i$/ry L| i e cz o r e h

lYyszczególn ienie \Yysokość stłwek oplat netto

Stalvka opłaty stałej za usługi
przesyłolve

rata miesięczna 5 054,89

Sta,"vka opłaty zmiennej za uslugi przesyłorve

I Pcłny tekst TaryĘ d)a ciepla, ciecyzja c1o lvglądtI lv siecizibie PEC S,A. rv Bogatyni oraz, rv I)zienniku Urz_ęclol,v;,nl
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Jednostki

zll\4Wrok 60 658,63

zIlGJ 24,,l4
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