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PROCEDURA 

wprowadzania średnich cen ciepła oraz średnich stawek opłat za usługi 
przesyłowe w MPEC Przemyśl 

 
 

I. Podstawa prawna i definicje  

Podstawę prawną dla wprowadzenia niniejszej procedury stanowi Rozporządzenie 
Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2017r. poz. 1988) 
zwane  w dalszej treści procedury rozporządzeniem taryfowym.  
Na potrzeby niniejszej procedury określono następujące definicje:   

a) Średnia cena ciepła – wyrażona w złotych za GJ, zamiast ustalonej w taryfie ceny za 

zamówioną moc cieplną i ceny ciepła lub stawki opłaty miesięcznej  i stawki opłaty za 

ciepło.   

b) Średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe – wyrażona w złotych za GJ, zamiast 

ustalonej w taryfie stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej 

za usługi przesyłowe.  

Definicje określone w ppkt. a) i b) w dalszej części procedury traktowane są łącznie i zwane 

w treści niniejszej  procedury „średnimi cenami”.   

Pozostałe definicje są zgodne z definicjami zawartymi  w umowie sprzedaży ciepła oraz 

taryfie dla ciepła .   

  

II. Sposób określania cen średnich  

Średnią cenę ciepła (pkt. I ppkt. a) i średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe (pkt. I 

ppkt. b) oblicza się według wzoru:  

  

   Cs = (Nzo × Ctn + Qso × Ctc ) : Qso  

   Osp = (Nzo × Otsp + Qso × Ctzp ) : Qso  

  

 gdzie poszczególne symbole oznaczają:    

Cs – średnia cena ciepła [w zł/GJ]; 

Osp – średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe [w zł/GJ]; 

Nzo - moc cieplna zamówiona przez Odbiorcę na dzień złożenia wniosku, lub na dzień 

1 stycznia roku następnego, jeżeli powyższa zmiana miałaby obowiązywać po tym 

terminie (wg. wskazań Odbiorcy w tym zakresie) [MW] 
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Ctn Otsp Ctc Otzp – cenę za ciepło i zamówioną moc cieplną oraz stawkę opłaty stałej 

i zmiennej za usługi przesyłowe – wg cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku przez Odbiorcę.  

Qso – planowana wielkość sprzedaży ciepła dla danego Odbiorcy – wg rzeczywistego 

zużycia za 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku przez 

Odbiorcę. W przypadku stosowania średnich cen w pierwszym okresie obowiązywania 

umowy sprzedaży ciepła (odbiorca zlecający zastosowanie średniej ceny od chwili 

rozpoczęcia dostawy ciepła dla jego obiektu(ów)) planowana wielkość sprzedaży 

określana będzie przez dostawcę na podstawie przeprowadzonej analizy zużycia ciepła 

przez obiekty podobne w analogicznych okresach czasu, a w przypadku braku takich 

danych na podstawie symulacji teoretycznej zużycia ciepła.    

  

   

 III.  Warunki i terminy wprowadzania cen średnich  

 Dostawca określa średnią cenę ciepła, wyrażaną w zł/GJ, zgodnie z § 24 rozporządzenia  

taryfowego. Ceny i stawki opłat obliczone i wprowadzone zgodnie z niniejszą procedurą 

obowiązują przez okres 12 miesięcy od miesiąca stycznia do grudnia (rok kalendarzowy).   

1. Odbiorca składa na piśmie wniosek o ustalenie średnich cen w terminie do 30 – tego 

października roku poprzedzającego dla obiektu(ów) objętych umową sprzedaży ciepła.  

2. Dostawca w terminie 14 dni od złożenia przez Odbiorcę wniosku, przedkłada Odbiorcy 

obliczone średnie ceny.   

3. Odbiorca w ciągu 7 dni od daty doręczenia wyliczeń o których mowa w pkt 1 wyraża 

pisemnie zgodę na przedłożony sposób rozliczeń oraz obliczone średnie ceny  i doręcza 

zgodę do siedziby Odbiorcy.  

4. Na podstawie pisemnej zgody Odbiorcy o której mowa w pkt. 3 Dostawca sporządza 

w ciągu 4 dni aneks do obowiązującej umowy sprzedaży ciepła, wprowadzającej 

średnie ceny i  związane z tym nowe zasady rozliczeń. Aneks przesyła lub doręcza 

Odbiorcy. Odbiorca ma obowiązek zwrócić podpisany aneks w ciągu 7 dni od daty 

doręczenia aneksu.  

5. Zmianę średnich cen wynikających ze zmiany cen i stawek opłat zawartych w taryfie 

dla ciepła, wprowadza się w takim samym trybie i na zasadach jak taryfę dla ciepła.  

6. Dostawca dokonuje aktualizacji średnich cen w trakcie ich obowiązywania (12 m-cy) 

w przypadku zmiany istotnych czynników mających wpływ na wysokość średniej ceny.  

7. W terminie 30 dni przed upływem 12 miesięcznego okresu obowiązywania średnich 

cen i stawek opłat, Dostawca przelicza nowe średnie ceny i stawki opłat dla Odbiorcy  

(Qso – z ostatnich 12 m-cy) i przesyła je Odbiorcy wraz z informacją o sposobie ich 

wyliczenia, okresie obowiązywania, warunkach i procedurze zmiany średnich cen  

i stawek opłat itd. wraz z  aneksem, wprowadzającym jako obowiązujący załącznik  

z nowymi średnimi cenami na kolejne 12 miesięcy.  

8. Odbiorca w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów o których mowa w pkt. 7   

zwraca podpisany aneks do siedziby Odbiorcy.   
 

 

 


