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10 tarnobrzeskie 1 Annopol 
2 8aćkowice 
3 Janów Lu belski 
4 Jarocin 
5 Jeżowe 
6 Ko przywnica 
7 Lipnik 
8 Łubnice 

9 Osiek 
10 Padew Narodowa 
11 Rytw iany 
12 Tarnobrzeg 

11 ta rnowskie 1 Dąbrowa Tarnowska 
2 Gnojnik 
3 Iwkow a 
4 Mędrzechów 

5 Radgoszcz 
6 Ryglice 
7 Rzepiennik Strzyżewski 

8 Skrzyszów 
9 Szczuci n 

10 Szerzyny 
11 Trzciana 
12 Tuchów 
13 Wadowice Górne 
14 Wojnicz 
15 Zakl iczyn 

12 wał brzysk ie 1 Duszniki-Zdrój miasto 
2 Polanica-Zdrój miasto 
3 Kłodzko gmina 
4 Radków 
5 Szczytna 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 sierpnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 
1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 142, poz. 951 ) zarządza się, co następuje : 

poz. 641) w § 23 w ust. 1 wyrazy "dwóch tygodni " za
stę pu j e s ię wyraza m i ,, 6 dn i". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady szenia. 

Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nada-
nia statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 138, Prezes Rady M inist rów: w z. J. Tomaszewski 

642 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 17 lipca 1998 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów 
przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 

standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwiet
nia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 

i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594) zarzą
dza s ię , co następuje : 
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Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki: 

1) przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, 

2) pokrywania kosztów przyłączenia, 

3) obrotu ciepłem, 

4) świadczenia usług przesyłowych, 

5) ruchu sieciowego i eksploatacji sieci ciepłowniczej, 

6) standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) przedsiębiorstwie ciepłowniczym - należy przez to 
rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne prowadzą
ce działalność gospodarczą w zakresie przesyłania 
i dystrybucji ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej, 

2) przedsiębiorstwie wytwórczym - należy przez to 
rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne prowa
dzące działalność gospodarczą w zakresie wytwa
rzania ciepła, 

3) przedsiębiorstwie obrotu ciepłem - należy przez 
to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne pro
wadzące działalność gospodarczą polegającą na 
handlu ciepłem, 

4) dyspozytorze sieci ciepłowniczej - należy przez to 
rozumieć upoważnioną przez przedsiębiorstwo 
ciepłownicze jednostkę organizacyjną lub osobę, 
która jest odpowiedzialna za sterowanie pracą sie
ci ciepłowniczej, 

5) źródle ciepła - należy przez to rozumieć połączone 
ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do wy
twarzania ciepła dostarczanego do sieci ciepłowni
czej, 

6) sieci ciepłowniczej - należy przez to rozumieć po
łączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące 
do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła 
do obiektów, należące do przedsiębiorstwa cie
płowniczego, 

7) przyłączu - należy przez to rozumieć odcinek sieci 
ciepłowniczej łączący źródło ciepła z tą siecią lub 
odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło 
wyłącznie do jednego węzła cieplnego, 

8) węźle cieplnym - należy przez to rozumieć połą
czone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do 
zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła do
starczanego z sieci ciepłowniczej oraz regulacji ilo
ści ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych, 

9) grupowym węźle cieplnym - należy przez to rozu
mieć węzeł cieplny, z którym połączone są instala
cje odbiorcze obsługujące więcej niż jeden budy
nek, 

10) instalacji odbiorczej - należy przez to rozumieć 
połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służą
ce do transportowania ciepła lub ciepłej wody 
z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub 
punktów poboru ciepłej wody w budynkach, 

11) obiektach - należy przez to rozumieć budowle lub 
budynki wraz z instalacjami odbiorczymi, 

12) układzie pomiarowo-rozliczeniowym - należy 

przez to rozumieć dopuszczone do stosowania 
urządzenia służące do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których odczyty stanowią podsta
wę do obliczenia należności z tytułu dostarczania 
ciepła, 

13) zamówionej mocy cieplnej - należy przez to rozu
mieć największy pobór ciepła dostarczanego w po
staci określonego nośnika ciepła, jaki może wystą
pić w warunkach obliczeniowych dla wszystkich 
rodzajów potrzeb cieplnych przez okres co naj
mniej 1 godz., 

14) warunkach obliczeniowych - należy przez to rozu
mieć obliczeniową temperaturę powietrza atmos
ferycznego określoną dla strefy klimatycznej, 
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest 
dostarczane ciepło, i temperaturę wody użytkowej, 

15) obliczeniowym natężeniu przepływu nośnika cie
pła - należy przez to rozumieć największe natęże
nie przepływu nośnika ciepła odpowiadające za
mówionej mocy cieplnej i parametrom nośnika 
ciepła określonym w tabeli regulacyjnej dla warun
kówobliczeniowych , 

16) tabeli regulacyjnej - należy przez to rozumieć 
przedstawioną w postaci tabeli lub na wykresie za
leżność temperatury nośnika ciepła od warunków 
atmosferycznych, 

17) sezonie grzewczym - należy przez to rozumieć 
okres między wrześniem a majem roku następne
go, w którym warunki atmosferyczne powodują 
konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu 
ogrzewania obiektów. 

Rozdział 2 

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

§ 3. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej następuje 
na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu 
technicznych warunków przyłączenia, określonych 

przez przedsiębiorstwo ciepłownicze , zwanych dalej 
"warunkami przyłączen ia". 

§ 4. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sie
ci ci.epłowniczej, który posiada tytuł prawny do korzys
tania z obiektu przyłączanego do tej sieci, może złożyć 
wniosek o określenie warunków przyłączenia . 

2. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej, który nie posiada tytułu prawnego do 
korzystania z obiektu, o którym mowa w ust. 1, może 
złożyć wniosek o określenie wstępnych warunków 
przyłączenia do sieci ciepłowniczej, zwanych dalej 
"wstępnymi warunkami przyłączenia" . 

3. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, 
ustala przedsiębiorstwo ciepłownicze. 

§ 5. 1. W przypadku gdy do sieci ciepłowniczej ma
ją być przyłączane źródła ciepła, wniosek o przyłącze
nie do sieci ciepłowniczej powinien zawierać w szcze
gólności: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, 
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2) określenie: 

a) rodzaju i osiągalnych parametrów nośnika cie
pła, w tym ciśnienia i temperatury oraz właści 
wości fizykochemicznych nośnika ciepła dostar
czanego do sieci ciepłowniczej, i dopuszczal
nych zanieczyszczeń nośnika ciepła zwracanego 
z tej sieci do ź ródła ciepła, 

b) maksymalnej i minimalnej mocy cieplnej, jaka 
może być dostarczona ze źródła ciepła do sieci 
ciepłowniczej, a w przypadku etapowego osią
gania tej mocy - określenie harmonogramu re
alizacji kolejnych etapów oraz maksymalnej i mi
nimalnej mocy cieplnej dla tych etapów, 

c) charakterystyki technicznej źródła ciepła, w tym 
następujących danych określających tę charak
terystykę dla kolejnych etapów rozwoju tego 
źródła: 

- układu technologicznego źródła ciepła i wy
dajności urządzeń wytwarzających ciepło, 

- układu regulacji ilości ciepła dostarczanego 
do sieci ciepłowniczej oraz charakterystyki 
urządzeń regulujących natężenie przepływu 

i temperaturę nośnika ciepła, 
- układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz cha

rakterystyki urządzeń służących do pomiaru 
ilości i parametrów nośnika ciepła dostarcza
nego ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczej, 

- maksymalnej i minimalnej wydajności insta
lacji do uzdatniania wody, dostarczanej 
przedsiębiorstwu ciepłowniczemu w celu na
pełniania sieci ciepłowniczej i instalacji od
biorczych oraz uzupełniania ubytków nośnika 
ciepła , 

3) proponowany termin rozpoczęcia dostarczania cie
pła i warunki jego dostarczania . 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy za
łączyć: 

1) doku ment potwierdzający tytuł prawny do korzy
stania z obiektu, 

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający 
usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci 
ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń 

uzbrojenia terenu. 

3. Warunki przyłączenia źródła ciepła powinny 
określać w szczególności : 

1) miejsce i sposób przyłączenia źródła ciepła do sie
ci ciepłowniczej, 

2) miejsce rozgraniczen ia własności sieci ciepłowni 
czej, urządzeń lub instalacji między przedsiębior
stwem ciepłowniczym a przedsiębiorstwem wy
twórczym oraz miejsce rozgraniczenia ich eksplo
atacji przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, 

3) wymagania dotyczące: 
a) układu technologicznego źródła ciepła ze wzglę

du na racjonalne wykorzystanie ciepła oraz od
działywanie na warunki eksploatacji sieci cie
płowniczej i sterowanie pracą tej sieci, 

b) tabel regulacyjnych jakości nośnika ciepła, 

c) wydajności instalacji do uzdatniania wody, 
a także wymagania dotyczące jakości wody 
uzdatnionej, dostarczanej do sieci ciepłowniczej 
w celu napełniania tej sieci i instalacji odbior
czych oraz uzupełniania ubytków nośnika cie
pła, 

d) rejestrowania i kontrolowania parametrów no
śnika ciepła oraz ilości ciepła dostarczanego do 
sieci ciepłowniczej, a także zdalnego rejestrowa
nia i kontrolowania parametrów oraz zdalnego 
sterowania pracą źródła ciepła, 

4) wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozlicze
niowego, układu regulacji ilości ciepła dostarcza
nego do sieci ciepłowniczej, a w szczególności do 
regulacji natężenia przepływu oraz regulacji tem
peratury nośnika ciepła, a także miejsca ich zain
stalowania, 

5) inne informacje niezbędne do opracowania doku
mentacji projektowej oraz sterowania pracą sieci 
ciepłowniczej i eksploatacji tej sieci, 

6) termin ważności wydanych warunków przyłącze
nia . 

§ 6. 1. W przypadku gdy do sieci ciepłowniczej ma
ją być przyłączone węzły cieplne, zasilające obiekty od
biorców ciepła, wniosek o przyłączenie do sieci cie
płowniczej powinien zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, 

2) określenie: 
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, 
b) zamówionej mocy cieplnej i rodzaju potrzeb 

cieplnych oraz minimalnego poboru mocy ciepl
nej w okresie poza sezonem grzewczym, 
a w przypadku poboru ciepła dla celów techno
logicznych - harmonogram poboru mocy ciepl
nej w ciągu doby, tygodnia i roku, 

3) informację okreŚlającą roczne zapotrzebowanie 
ciepła na ogrzewanie m2 powierzchni ogrzewa
nych pomieszczeń oraz informację o wynikach au
dytu energetycznego obiektu, a w przypadku braku 
takich informacji - charakterystykę techniczną 

obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, 
a w szczególności informacje dotyczące: 

a) kubatury oraz powierzchni użytkowej ogrzewa
nych pomieszczeń, 

b) przeznaczenia ogrzewanych pomieszczeń, 

c) systemu wentylacji ogrzewanych pomiesz
czeń, 

d) przewidywanego sposobu podgrzewania wody 
użytkowej, 

e) strat cieplnych w obiekcie w warunkach oblicze
niowych, a w braku takiej informacji - określe
nie rodzaju zastosowanej izolacji cieplnej 
w przegrodach budowlanych, 

4) proponowany termin lub harmonogram rozpoczę
cia poboru ciepła . 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy za
łączyć: 
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1) dokument potwierdzający tytuł prawny wniosko
dawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie 
dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej. 

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający 
usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarcza
ne ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłow
niczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia 
terenu. 

3. Warunki przyłączenia węzłów cieplnych powinny 
określać w szczególności: 

1) miejsce i sposób doprowadzenia przyłącza do wę
zła cieplnego, 

2) miejsce rozgraniczenia własności instalacji lub 
urządzeń, znajdujących się w pomieszczeniu wę
zła cieplnego, między przedsiębiorstwem cie
płowniczym a odbiorcą oraz miejsce rozgranicze
nia ich eksploatacji przez przedsiębiorstwo cie
płownicze, 

3) obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła 
i tabele regulacyjne, 

4) wymagania dotyczące : 

a) układu technologicznego węzła cieplnego I In
stalacji odbiorczej ze względu na racjonalne wy
korzystanie ciepła oraz oddziaływanie na warun
ki eksploatacji sieci ciepłowniczej i sterowanie 
pracą tej sieci, 

b) miejsca zainstalowania: 
- urządzenia regulującego natężenie przepły

wu nośnika ciepła dostarczanego do węzła 
cieplnego, 

- układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

c) regulacji ilości ciepła dostarczanego do instala
cji odbiorczych, 

d) zdalnego rejestrowania i kontrolowania para
metrów nośnika ciepła oraz ilości ciepła dostar
czanego do węzła cieplnego, 

e) miejsca połączenia instalacji odbiorczej z przyłą
czem oraz miejsca zainstalowania urządzenia 
mierzącego ilość ciepła i ilość wody, dostarczo
nych z sieci ciepłowniczej w celu napełniania in
stalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków 
wody w tych instalacjach, 

5) inne informacje niezbędne do opracowania doku
mentacji projektowej węzła cieplnego i instalacji 
odbiorczych, 

6) termin ważności warunków przyłączenia . 

§ 7. 1. W przypadku gdy do instalacji odbiorczej za 
węzłem grupowym, należącej do przedsiębiorstwa cie
płowniczego, ma być przyłączona instalacja w obiekcie 
odbiorcy, wniosek o przyłączenie powinien zawierać 
w szczególności: 

1) oznaczen ie wn ioskodawcy, 

2) informację określającą: 

al rodzaj i parametry instalacji odbiorczych 
w obiekcie odbiorcy, 

b) maksymalny i min imalny pobór mocy cieplnej. 

c) roczne zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie 
m 2 powierzchni ogrzewanych pomieszczeń 
w obiekcie, 

dl wyniki audytu energetycznego obiektu, 

3) proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła. 

2. Do wniosku , o którym mowa w ust. 1, należy za
łączyć : 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wniosko
dawcy do korzystania z obiektu, w którym znajdują 
się instalacje odbiorcze przyłączane do instalacji 
odbiorczej za węzłem grupowym, 

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający 
usytuowanie obiektu, w którym znajdują się przy
łączane instalacje odbiorcze, w stosunku do istnie
jącej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym 
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia tere
nu. 

3. W przypadku braku informacji, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, wniosek o przyłączenie powinien zawie
rać charakterystykę techniczną obiektu, a w szczegól
ności informacje dotyczące: 

1) kubatury oraz powierzchni użytkowej ogrzewanych 
pomieszczeń, 

2) przeznaczenia ogrzewanych pomieszczeń, 

3) systemu wentylacji ogrzewanych pomieszczeń, 

4) przewidywanego sposobu podgrzewania wody 
użytkowej. 

5) strat cieplnych w obiekcie w warunkach obliczenio
wych, a w braku takiej informacji - określenie ro
dzaju zastosowanej izolacji cieplnej w przegrodach 
budowlanych. 

4. Warunki przyłączenia instalacji odbiorczej. o któ
rej mowa w ust. 1, powinny określać w szczególności: 

1) miejsce i sposób połączenia instalacji odbiorczej 
w obiekcie odbiorcy z należącą do przedsiębior
stwa energetycznego instalacją odbiorczą za wę
złem grupowym, 

2) miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce roz
graniczenia eksploatacji instalacji odbiorczej. mię
dzy przedsiębiorstwem ciepłowniczym a odbiorcą, 

3) obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła 
i tabele regulacyjne, 

4) wymagania dotyczące : 

a) układu technologicznego instalacji odbiorczej ze 
względu na racjonalne wykorzystanie ciepła 

oraz oddziaływanie tej instalacji na warunki eks
ploatacji grupowego węzła cieplnego i sieci cie
płowniczej oraz sterowanie pracą tej sieci, 

b) miejsca zainstalowania urządzenia regulujące
go natężenie przepływu nośnika ciepła dostar
czanego do instalacji centralnego ogrzewania 
oraz rodzaju i miejsca zainstalowania urządzeń, 
których wskazania będą stanowiły podstawę 
do określenia udziału odbiorców w kosztach 
ciepła dostarczonego do grupowego węzła 
cieplnego, 
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5) inne informacje niezbędne do opracowania doku
mentacji projektowej węzła cieplnego i instalacji 
odbiorczych, 

6) termin ważności warunków przyłączenia. 

§ 8. 1. Przedsiębiorstwo ciepłownicze określa wa
runki przyłączenia lub wstępne warunki przyłączenia 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia 
wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2. Warunki 
przyłączenia są przekazywane wnioskodawcy wraz 
z projektem umowy o przyłączenie. 

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia 
ich określenia, wstępne warunki przyłączenia zaś -
przez rok. 

3. Jeżeli wniosek o przyłączenie dotyczy sieci cie
płowniczej , która nie jest przewidywana w miejsco
wym planie zagospodarowania przestrzennego, wa
runki przyłączenia powinny również określić zakres bu 
dowy sieci ciepłowniczej i przyłącza. 

§ 9. Umowa o przyłączenie określa w szczególnoś-

ci: 

1) strony zawierające umowę, 

2) zakres prac projektowych i budowlano-montażo

wych oraz prac z przeprowadzaniem prób odbio
rów końcowych, wykonywanych przez strony, 

3) sposób koordynacji prac wykonywanych przez 
strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań 
określonych w warunkach przyłączenia, 

4) terminy: 
a) zakończenia budowy przyłącza, węzła cieplnego 

i instalacji odbiorczych oraz terminy przeprowa
dzenia niezbędnych prób i odbiorów częścio
wych, 

b) przeprowadzenia prób końcowych i ostateczne
go odbioru przyłącza, węzła cieplnego i instala
cji odbiorczych, 

5) sposób finansowania budowy przyłącza, węzła 

cieplnego i instalacji odbiorczych oraz sposób 
i szczegółowe warunki rozliczania kosztów budo
wy, 

6) przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania 
ciepła, 

7) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warun
ków umowy o przyłączenie, a w szczególności za 
opóźnienie terminu : 
a) realizacji prac w stosunku do ustalonych w umo

w ie, 
b) rozpoczęcia dostarczania ciepła w sezonie 

grzewczym i poza tym sezonem, 
c) rozpoczęcia odbioru ciepła w sezonie grzew

czym i poza tym sezonem. 

§ 10. 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę 
do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowla
no-montażowych oraz ich finansowania przez strony, 
na zasadach określonych w tej umowie. 

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i od
biory częściowe oraz próby końcowe i ostateczny od-

biór przyłącza, węzła cieplnego i instalacji odbiorczych 
są przeprowadzane przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli stron, które zawarły tę umowę. 

3. W przypadku zakończenia budowy przyłącza, wę
zła cieplnego i instalacji odbiorczych przed sezonem 
grzewczym, niezbędne próby końcowe i ostateczny od
biór mogą być przeprowadzone podczas sezonu 
grzewczego w ustalonym przez strony terminie, po roz
poczęciu dostarczania ciepła do obiektu. 

4. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 i 3, 
są potwierdzane przez strony w protokołach przeprowa
dzenia tych prób i odbiorów. Wzory protokołów ustala 
przedsiębiorstwo ciepłownicze. 

§ 11 . 1. Odbi.orca ma obowiązek nieodpłatnie umoż
liwiać przedsiębiorstwu ciepłowniczemu, w obrębie 

swoich nieruchomości, budowę lub rozbudowę sieci 
ciepłowniczych i przyłączy oraz należących do przedsię
biorstwa ciepłowniczego instalacji odbiorczych za wę
złem grupowym, określonych w: 

1) warunkach przyłączenia - w przypadku nowych 
odbiorców, 

2) planie, o którym mowa w § 12 ust. 3 - w przypad
ku istniejących odbiorców. 

2. Odbiorca nieodpłatnie udostępnia pomieszcze
nia lub miejsca na zainstalowanie urządzeń pomiaro
wych, regulacyjnych i armatury, stanowiących ele
menty przyłącza do węzłów cieplnych lub instalacji od
biorczych w obiektach tego odbiorcy, a także pokrywa 
inne koszty związane z utrzymaniem tych pomieszczeń 
lub miejsc i zainstalowanych urządzeń, jeśli umowa 
o przyłączenie nie stanowi inaczej. 

3. Przedsiębiorstwo ciepłownicze ma obowiązek 
powiadomienia odbiorcy o planowanych terminach 
prac, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyprzedzeniem 
umożliwiającym odbiorcy przygotowanie nierucho
mości do przeprowadzenia tych prac. Zasady powiada
miania odbiorcy o planowanych pracach powinny być 
określone w umowie zawieranej z odbiorcą. 

Rozdział 3 

Pokrywanie kosztów przyłączenia 

§ 12. 1. Koszty przyłączania do sieci ciepłowniczej 
określa się na podstawie: 

1) nakładów na budowę przyłączy, 

2) nakładów na rozbudowę sieci ciepłowniczej, nie
zbędną do funkcjonowania przyłączy. 

2. Koszty przyłączania do instalacji odbiorczych za 
węzłem grupowym określa się na podstawie nakładów 
na budowę i rozbudowę instalacji należących do przed
siębiorstwa ciepłowniczego. 

3. Ponoszone przez przedsiębiorstwo ciepłownicze 
nakłady na przyłączanie do sieci ciepłowniczej, o któ
rych mowa w ust. 1, mogą być pokrywane ze środków 
własnych przedsiębiorstwa i środków obcych, w spo
sób określony w uchwalonym przez radę gminy planie 
zaopatrzenia w ciepło, a w braku planu - w obowiązu-
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jącym dla przedsiębiorstwa planie rozwoju i moderni
zacji sieci ciepłowniczej oraz przyłączania do tej sieci 
nowych źródeł ciepła i ob iektów . 

4. Warunki pokrywania przez przedsiębiorstwo cie
płownicze kosztów przyłączenia , o których mowa 
w ust. 1, są określane dla każdej wyodrębnionej sieci 
ciepłowniczej , zgodnie z zasadami określonymi w ni
niejszym rozporządzeniu . 

§ 13. W przypadku gdy przyłączenie dotyczy źródła 
ciepła, zakres rozbudowy sieci ciepłowniczej i budowy 
przyłącza oraz związane z tym nakłady, a także warunki re
alizacji i pokrywania kosztów przyłączenia muszą być 

określone w umowie o przyłączenie , o której mowa w § 9. 

§ 14. 1. W przypadku gdy przyłączenie węzła ciepl 
nego w obiekcie odbiorcy dotyczy sieci ciepłowniczej, 
przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowa
nia przestrzennego, przedsięb i orstwo ciepłownicze 

pokrywa koszty przyłączenia węzła cieplnego, obejmu
jące koszty budowy przyłącza do ściany pomieszczenia 
węzła cieplnego, jeżeli umowa o przyłączenie nie sta
nowi inaczej, koszty przejścia przyłącza przez ścianę 
pomieszczenia węzła cieplnego oraz koszty zakupu 
i montażu za tą ścianą : 

1) przy dostawie ciepła w postaci pary - układu po
miarowo-rozliczeniowego, 

2) przy dostawie ciepła w postaci gorącej wody -
układu pomiarowo-rozliczen iowego oraz urządze

nia ustalającego obliczeniowe natężenie przepły
wu nośnika ciepła, dostarczanego z sieci ciepłow
niczej do węzła cieplnego, 

3) niezbędnej armatury odcinającej . 

2. Jeżeli w pomieszczeniu węzła cieplnego, o któ
rym mowa w ust. l, jest instalowany przez odbiorcę 
prefabrykowany (kompaktowy) węzeł cieplny, wyposa
żony przez producenta w układ pomiarowo-rozliczenio
wy i urządzenie , o którym mowa w ust. l pkt 2, pokry
wane przez przedsiębiorstwo c i epłownicze koszty przy
łączenia obejmują: koszty budowy przyłącza i koszty 
przejścia przyłącza przez ścianę pomieszczenia węzła 
cieplnego oraz koszty budowy odcinka sieci ciepłowni
czej od tej ściany do miejsca połączenia z prefabryko
wanym węzłem cieplnym . 

3. W przypadku gdy przyłączenie węzła cieplnego 
dotyczy sieci ciepłowniczej , któ rej nie przewiduje się 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne
go, zakres rozbudowy sieci ciepłowniczej i budowy przy
łącza oraz związane z tym nakłady, a także warunki reali 
zacji i pokrywania kosztów przyłącze nia muszą być okre
ślone w umowie o przyłączenie, o której mowa w § 9. 

§ 15. Jeżeli umowa o przyłącze n i e nie stanowi ina
czej, przyłącza oraz odcinki instalacji odbiorczych za 
węzłem grupowym powinny być doprowadzane naj
krótszą drogą oraz pod kątem prostym do granicy tere
nu źródła ciepła i do ściany pomieszczenia węzła ciepl 
nego. 

§ 16. 1. Jeżeli sieci ciepłownicze i instalacje odbior
cze za węzłami grupowymi nie należą do przedsiębior
stwa ciepłowniczego, które je eksploatuje na podsta-

wie umowy zawartej z właścicielem, obowiązki związa

ne z przyłączaniem odbiorców obciążają właściciela. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściciel 
ma obowiązek pokrywania kosztów przyłączenia źródeł 
ciepła i węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczej lub przy
łączenia instalacji odbiorczych w obiektach odbiorców 
do należących do niego instalacji odbiorczych za węzła
mi grupowymi, na zasadach określonych w niniejszym 
rozporządzeniu dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. 

3. Właścic i el może zlecić przedsiębiorstwu cie
płowniczemu wykonywanie obowiązków, o których 
mowa w ust. l i 2, na warunkach określonych w umo
wie o przekazaniu sieci ciepłowniczych i instalacji od
biorczych za węzłami grupowymi do użytkowania 
przez to przedsiębiorstwo . 

§ 17. l . Przedsiębiorstwo ciepłownicze lub właści
ciel, o którym mowa w § 16, pobiera od odbiorców 
określone w taryfach opłaty za przyłączenie obiektów 
do sieci ciepłowniczych oraz do instalacji odbiorczych 
za węzłami grupowymi, które należą do tego przedsię
biorstwa lub właściciela . 

2. Jeśli w pomieszczeniu węzła cieplnego instalo
wany jest przez odbiorcę prefabrykowany węzeł ciepl 
ny, o którym mowa w § 14 ust. 2, opłata za przyłącze
nie tego węzła cieplnego powinna być pomniejszona 
o koszty zakupu i montażu urządzeń, o których mowa 
w § 14 ust. l pkt 2, jeśli umowa o przyłączenie nie sta
nowi inaczej. 

3. Odbiorca zgłaszający zmianę zapotrzebowania 
ciepła, która powoduje konieczność wymiany istnieją
cego przyłącza i rozbudowy sieci ciepłowniczej lub in
stalacji odbiorczej za węzłem grupowym, może być 
traktowany jak nowy odbiorca, od którego pobierana 
jest opłata jak za nowe przyłączenie . 

4. Odbiorca, który zmniejszył zapotrzebowanie cie
pła, a zmiana ta nie spowodowała konieczności wy
miany przyłącza lub instalacji odbiorczej za węzłem 
grupowym, nie może żądać z tego powodu częściowe

go zwrotu opłat poniesionych za przyłączenie. 

5. Jeśli w ciągu pięciu lat po wybudowaniu przyłą
cza zostanie do niego przyłączony jeden lub więcej no
wych odbiorców, przedsiębiorstwo ciepłownicze ma 
obowiązek ustalenia kosztów wspólnych dla tych od
biorców odcinka sieci ciepłowniczej i obliczenia no
wych opłat za przyłączenie oraz zwrócenia pierwszemu 
odbiorcy ewentualnej nadwyżki poniesionych przez 
niego opłat za przyłączenie. 

6. Przedsiębiorstwo ciepłownicze lub właściciel, 
o którym mowa w § 16, może odstąpić od pobierania 
od odbiorców opłat za przyłączenie, jeżeli pozwalają na 
to warunki techniczne i ekonomiczne. 

Rozdział 4 

Obrót ciepłem 

§ 18. 1. Przedsiębiorstwo ciepłownicze prowadzi 
obrót ciepłem na warunkach określonych w koncesji 
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na obrót ciepłem oraz w umowach sprzedaży ciepła, 
zawartych z przedsiębiorstwami wytwórczymi oraz 
z odbiorcami ciepła. 

2. Przedsiębiorstwo obrotu ciepłem prowadzi obrót 
ciepłem na warunkach określonych w koncesji oraz 
w umowach: 

1) sprzedaży ciepła - zawartych z przedsiębiorstwa 
mi wytwórczymi lub innymi dostawcami ciepła al
bo z odbiorcami ciepła, 

2) o świadczenie usług przesyłowych - zawartych 
z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi na rzecz 
i z upoważnienia odbiorców, którzy są ustawowo 
uprawnieni do korzystania z tych usług. 

§ 19. Umowy, o których mowa w § 18, powinny 
określać w szczególności: 

1) strony zawierające umowę, 

2) miejsca oraz warunki dostarczania i odbioru ciepła , 
wtym: 
a) lokalizację obiektów, do których będzie dostar

czane ciepło , oraz przeznaczenie dostarczanego 
ciepła , 

b) wielkość zamówionej mocy cieplnej oraz obli 
czeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła 
i tabele regulacyjne oraz szczegółowe warunki 
i terminy wprowadzania zmian ustaleń w tym 
zakresie, 

c) rodzaj nośnika ciepła i jego parametry dla wa
runkówobliczeniowych, 

d) terminy rozpoczęcia dostarczania ciepła do 
obiektów oraz szczegółowe warunki ustalania 
terminów rozpoczynania i przerywania dostar
czania ciepła w celu ogrzewania i dla innych po
trzeb, 

3) miejsce rozgraniczenia eksploatacji urządzeń lub 
instalacji, 

4) prawa i obowiązki stron, 

5) szczegółowe zasady ustalania terminów przepro
wadzania prób i badań kontrolnych oraz konserwa
cji i remontów eksploatowanych przez strony urzą
dzeń i instalacji , 

6) szczegółowe zasady wprowadzania planów ograni 
czeń oraz wstrzymania dostarczania ciepła , 

7) termin ważności umowy oraz postanowienia doty
czące zmiany warunków umowy i jej wypowiedze
nia, 

8) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warun
ków umowy, a w szczególności za: 
a) przekroczenie: 

- zamówionej mocy cieplnej lub obliczeniowe
go natężenia przepływu nośnika ciepła, 

- dopuszczalnych odchyleń od parametrów no
śnika ciepła, 

- dopuszczalnych przerw i ograniczeń w do
starczaniu ciepła, 

b) niedotrzymanie standardów jakościowych ob
sługi odbiorców, 

c) nielegalny pobór ciepła , 

d) zwrot zanieczyszczonego nośnika ciepła lub jego 
kradzież, 

9) standardy jakościowe obsługi odbiorców ciepła, 

10) szczegółowe warunki określone w taryfie dla cie
pła, w tym: 
a) podstawy i sposoby prowadzenia rozliczeń i ob

liczania należności , 

b) stawki opłat taryfowych oraz warunki wprowa
dzania zmian tych stawek, 

c) opłaty dodatkowe, kary i bonifikaty oraz warun
ki wprowadzania zmian w tym zakresie, 

d) warunki i terminy regulowania należności. 

§ 20. Strony umów, o których mowa w § 18, zobo
wiązane są do: 

1) przedsiębiorstwo ciepłownicze: 
a) zakupu ciepła od przedsiębiorstw wytwórczych 

lub innych dostawców ciepła, oferujących naj
korzystniejsze warunki sprzedaży ciepła, 

b) eksploatacji sieci ciepłowniczych i sterowania 
ich pracą w sposób zapewniający minimalizację 
kosztów dostarczania ciepła do odbiorców, 

c) dostarczania ciepła zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz na warunkach określonych 

w zawartych umowach, 
d) dotrzymywania standardów jakościowych ob

sługi odbiorców, 
e) uzgadniania z zainteresowanymi stronami 

zmian warunków dostarczania ciepła , a w szcze
gólności zmian wymagających przystosowania 
urządzeń i instalacji do nowych warunków zasi 
lania w ciepło, 

f) umożliwiania odbiorcom dostępu do układów 
pomiarowo-rozliczeniowych oraz wglądu do do
kumentów stanowiących podstawę rozliczeń za 
dostarczane ciepło , 

g) umożliwiania przeprowadzenia kontroli prawi
dłowości wskazań układu pomiarowo-rozlicze
niowego, 

h) uzgadniania przeprowadzania prób i pomiarów 
wymagających współdziałania z odbiorcami, 

i) powiadamiania o terminach planowych przerw 
i ograniczeń w dostarczaniu ciepła, 

j) informowania o przyczynach zakłóceń w dostar
czaniu ciepła oraz o przewidywanych terminach 
usunięcia tych zakłóceń, 

k) niezwłocznego likwidowania przyczyn powodu
jących przerwy i ograniczenia lub inne zakłóce
nia w dostarczaniu ciepła ; 

2) przedsiębiorstwo obrotu ciepłem : 

a) zakupu ciepła od przedsiębiorstw wytwórczych 
lub innych dostawców ciepła, oferujących naj
korzystniejsze warunki sprzedaży ciepła, 

b) prowadzenia obrotu ciepłem w sposób zapew
niający minimalizację kosztów dostarczania cie
pła do odbiorców, 

c) zawarcia z przedsiębiorstwem ciepłowniczym 
umowy o świadczenie usług przesyłowych, jeże
li zażąda tego odbiorca ustawowo uprawniony 
do korzystania z tych usług, 
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d) sprzedaży ciepła i obsługi odbiorców, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i na warunkach 
określonych w zawartych umowach, 

e) zawarcia dodatkowych umów z dostawcami cie
pła na dostarczenie ciepła w przypadku wystą
pienia awarii, gdy umowy na zakup ciepła za
warte z przedsiębiorstwami wytwórczymi lub in
nymi dostawcami nie będą mogły być zrealizo
wane wskutek tych awarii, 

f) uzgadniania z przedsiębiorstwami wytwórczymi 
i odbiorcami warunków dostarczania i odbioru 
ciepła , a w szczególności zmian wymagających 
przystosowania u nich urządzeń lub instalacji do 
wymagań określonych w umowie o świadczenie 
usług przesyłowych, 

g) umożliwiania zainteresowanym stronom dostę
pu do układów pomiarowo-rozliczeniowych 
oraz wglądu do dokumentów stanowiących 
podstawę rozliczeń za dostarczane ciepło, 

h) umożliwiania zainteresowanym stronom prze
prowadzenia kontroli prawidłowości wskazań 
układów pomiarowo-rozliczeniowych, 

i) uzgadniania terminów przeprowadzania przez 
przedsiębiorstwa wytwórcze i przedsiębiorstwo 
ciepłownicze prób i pomiarów wymagających 
współdziałania z odbiorcami, 

j) powiadamiania o terminach planowych przerw 
i ograniczeń w dostarczaniu ciepła , 

k) informowania o przyczynach występowania za
kłóceń w dostarczaniu ciepła oraz o przewidy
wanych terminach usunięcia tych zakłóceń; 

3) odbiorca ciepła : 

a) użytkowania ciepła zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy sprzedaży cie
pła, 

b) terminowego regulowania opłat i należności, 
c) dotrzymywania wymagań określonych w warun

kach przyłączenia do sieci ciepłowniczej, 
a w szczególności wyregulowania i utrzymania 
użytkowanej instalacji w stanie nie powodują
cym zakłóceń w pracy sieci ciepłowniczej, 

d) utrzymania nieruchomości w sposób nie powo
dujący utrudnień w prawidłowej eksploatacji 
sieci ciepłowniczej, przeprowadzonej przez te
ren tych nieruchomości , 

e) uzgadniania z zainteresowanymi stronami 
zmian warunków dostarczania ciepła , a w szcze
gólności zmian wymagających przystosowania 
instalacji lub urządzeń do nowych warunków, 

f) dostosowania, w ustalonych terminach, instala
cji odbiorczych do zmienionych warunków do
starczania ciepła, zgodnie z otrzymanym zawia
domieniem, 

g) zabezpieczenia przed uszkodzeniem i dostępem 
osób nie upoważnionych do założonych przez 
przedsiębiorstwo ciepłownicze lub przedsiębior
stwo obrotu ciepłem plomb w węźle cieplnym 
i instalacji odbiorczej, zwłaszcza w układzie po
miarowo-rozliczen iowym, 

h) niezwłocznego informowania stron, z którymi 
zawarł umowy, o zauważonych wadach lub 
usterkach w układzie pomiarowym lub innych 

okolicznościach mających wpływ na prawidło

wość rozliczeń , a także o stwierdzonych prze
rwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła 
oraz o zakłóceniach i usterkach w pracy instala
cji odbiorczych. 

Rozdział 5 

Świadczenie usług przesyłowych 

§ 21. 1. Przedsiębiorstwo ciepłownicze realizuje usłu 
gi przesyłowe na podstawie zawartej umowy o świad
czenie usług przesyłowych . 

2. Przedsiębiorstwo wytwórcze lub przedsiębior

stwo obrotu ciepłem albo odbiorca ciepła może zwró
cić się do przedsiębiorstwa ciepłowniczego o zawarcie 
umowy, o której mowa w ust. 1. 

§ 22. Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może od
mówić zawarcia umowy, o której mowa w § 21 ust. 1, 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) istnieją techniczne możliwości przesyłania istnieją
cą siecią ciepłowniczą zamówionej mocy cieplnej 
i ilości ciepła, bez pogorszenia niezawodności i za
kresu dostarczania ciepła odbiorcom eksploatują

cym instalacje odbiorcze przyłączone do tej sieci, 

2) istnieją układy pomiarowo-rozliczeniowe umożli 
wiające określenie ilości ciepła dostarczanego ze 
źródła ciepła i odbieranego z sieci ciepłowniczej, 

3) zapewnione jest: 
a) zabezpieczenie sieci ciepłowniczej przed pogor

szeniem parametrów i jakości nośnika ciepła 
w tej sieci, 

b) dotrzymanie standardów jakościowych obsługi 
odbiorców eksploatujących instalacje odbiorcze 
przyłączone do tej sieci, 

4) świadczenie usług przesyłowych przez przedsię

biorstwo ciepłownicze nie będzie powodowało 
wzrostu opłat za dostarczanie ciepła, ponoszonych 
przez odbiorców eksploatujących instalacje od
biorcze przyłączone do tej sieci . 

§ 23. Umowa o świadczenie usług przesyłowych 
powinna określać w szczególności: 

1) oznaczenie stron zawierających umowę, 

2) określenie miejsca oraz warunków dostarczania 
i odbioru ciepła, zwłaszcza: 
a) rodzaju nośnika ciepła i jego parametrów dla 

warunków obliczeniowych, 
b) lokalizację źródeł ciepła i obiektów, do których 

będzie dostarczane ciepło, oraz jego przeznacze
nie, 

c) wielkość zamówionej mocy cieplnej oraz tabele 
regulacyjne, a także warunki i terminy wprowa
dzania zmian ustaleń w tym zakresie, 

d) dopuszczalne: 
- odchylenia parametrów nośnika ciepła w źró

dle ciepła i u odbiorców oraz wymagania do
tyczące ich dotrzymania, 

- przerwy i ograniczenia w dostarczaniu ciepła, 
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e) wymagane zabezpieczenia przed zanieczyszcze
niem nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej, 

f) terminy rozpoczęcia dostarczania ciepła do 
obiektów oraz warunki ustalania terminów roz
poczynania i przerywania dostarczania ciepła 

w celu ogrzewania i dla innych potrzeb, 
g) wymagania dotyczące sposobu i warunków 

przesyłania ciepła zakupionego w przedsiębior
stwie wytwórczym przez odbiorców przyłączo
nych do sieci ciepłowniczej, eksploatowanej 
przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, 

3) miejsce rozgraniczenia eksploatacji urządzeń lub 
instalacji, 

4) ustalenia dotyczące zakresu i kosztów zainstalowa
nia dodatkowych urządzeń lub instalacji w źródle 
ciepła i u odbiorców oraz sposób pokrycia tych 
kosztów, 

5) szczegółowe zasady ustalania terminów przepro
wadzania prób i badań kontrolnych oraz konserwa
cji i remontów eksploatowanych przez strony urzą
dzeń lub instalacji, 

6) szczegółowe zasady wprowadzania planów ograni
czeń oraz wstrzymania dostarczania ciepła, 

7) prawa i obowiązki stron, w tym odpowiedzialność 
stron za niedotrzymanie warunków umowy, w za
kresie: 
a) przekroczenia: 

- zamówionej mocy cieplnej, 
- dopuszczalnych odchyleń od parametrów no-

śnika ciepła, 

- dopuszczalnych przerw i ograniczeń w do
starczaniu ciepła, 

b) kradzieźy nośnika ciepła, 

8) szczegółowe warunki określone w taryfie dla cie
pła, w tym: 
a) miejsce zainstalowania i wymagania dotyczące 

układów pomiarowo-rozliczeniowych, 
b) podstawy i sposoby prowadzenia rozliczeń i ob

liczania należności, 
c) stawki opłat taryfowych oraz warunki wprowa

dzania zmiany tych stawek, 
d) opłaty dodatkowe, kary i bonifikaty oraz warun 

ki wprowadzania zmian w tym zakresie, 
e) warunki i terminy regulowania należności, 

9) termin ważności umowy oraz postanowienia doty
czące zmiany warunków umowy i jej wypowiedze
nia. 

§ 24. Przedsiębiorstwo ciepłownicze prowadzi roz
liczenia i pobiera określone w taryfie opłaty za świad
czenie usług przesyłowych. 

Rozdział 6 

Ruch sieciowy i eksploatacja sieci ciepłowniczych 

§ 25. Przedsiębiorstwo ciepłownicze określa orga
nizację ruchu sieciowego i wyznacza dyspozytora sieci 
ciepłowniczej. 

§ 26. 1. Ruch sieciowy polega na sterowaniu pracą 
sieci ciepłowniczej, do której ciepło jest dostarczane co 
najmniej z jednego źródła ciepła i z której ciepło jest 
dostarczane co najmniej do dwóch odbiorców. 

2. Przedsiębiorstwo ciepłownicze opracowuje pro
gram pracy sieci ciepłowniczej, zwany dalej "progra
mem", dla stabilnych warunków pracy oraz w przypad
ku awarii lub konieczności wprowadzenia ograniczeń 
w dostarczaniu i poborze ciepła. Ruch sieciowy jest 
prowadzony zgodnie z programem. 

3. Przedsiębiorstwo ciepłownicze ma obowiązek 
udostępnienia programu stronom, z którymi zawarło 
lub zawiera umowę o przyłączenie do tej sieci i umowę 
sprzedaży ciepła lub umowę o świadczenie usług prze
syłowych . 

§ 27. 1. Program powinien uwzględniać lokalne wa
runki oraz wymagania racjonalnego użytkowania paliw 
i energii oraz ochrony środowiska, oraz zapewniać opty
malizację kosztów dostarczania ciepła do odbiorców. 

2. Program powinien określać : 

1) warunki pracy sieci ciepłowniczej w sezonie grzew
czym i w okresie letnim, w tym szczegółowe wa
runki: 
a) ustalania obliczeniowego natężenia przepływu 

nośnika ciepła, 

b) ustalania tabeli regulacyjnej, 
c) uruchamiania i wyłączania ogrzewania, 
d) wprowadzania planowych przerw w eksploata

cji urządzeń lub instalacji w źródłach ciepła, sie
ci ciepłowniczej i węzłach cieplnych oraz związa
nych z tym przerw i ograniczeń w dostarczaniu 
ciepła, 

e) regulacji ilości ciepła dostarczanego ze źródeł 
ciepła w zależności od warunków atmosferycz
nych i poboru ciepła przez odbiorców, a w szcze
gólności regulacji natęźenia przepływu nośnika 
ciepła i jego parametrów, zgodnie z warunkami 
określonymi w umowach, 

f) optymalizacji obciążeń dla jednego lub kilku źró
deł ciepła, zasilających sieć ciepłowniczą, pod 
względem minimalizacji kosztów dostarczania 
ciepła do odbiorców, 

g) wprowadzania planu ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze ciepła, 

h) przyłączania do sieci ciepłowniczej oraz napeł
niania i uruchamiania przyjmowanych do eks
ploatacji odcinków sieci ciepłowniczej i przyłą
czy - nowych albo po wymianie lub remoncie, 

i) kontrolowania i rejestrowania ilości ciepła do
starczanego ze źródeł ciepła do sieci ciepłowni
czej oraz ilości ciepła dostarczonego do węzłów 
cieplnych, a w szczególności natężenia przepły
wu i parametrów nośnika ciepła, 

j) współdziałania dyspozytora sieci ciepłowniczej 
z przedsiębiorstwami wytwórczymi i odbiorcami 
ciepła, 

k) prowadzenia dokumentacji ruchu sieciowego 
przez dyspozytora sieci ciepłowniczej. 
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2) możliwości rezerwowego dostarczania ciepła 
w przypadku wystąpienia awarii w ż ródłach ciepła 
i sieci ciepłowniczej, 

3) zasady wprowadzania zmian w programie pracy 
sieci ciepłowniczej . 

3. Przedsiębiorstwo ciepłownicze zobowiązane jest 
opracować program co najmniej na dwa miesiące 

przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. 

§ 28. 1. Dyspozytor sieci ciepłowniczej jest upraw
niony do: 

1) sterowania pracą sieci ciepłowniczej, a w szczegól 
ności : 

a) zmiany poboru mocy cieplnej ze źródeł ciepła 
dostarczających ciepło do sieci c i epłowniczej , 

b) regulacji ilości ciepła dostarczanego z sieci cie
płowniczej do węzłów cieplnych, 

c) wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i po
borze ciepła , 

d) sterowania natężeniem przepływu i parametra
mi nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej, 

e) realizacji programu pracy sieci ciepłowniczej , 

2) wydawania dyspozycji w przypadku wystąpienia 
awarii bądź zagrożenia dla bezpiecznej pracy źró
deł ciepła , sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych 
lub instalacji odbiorczych, 

3) nadzorowania wykonania wydanych dyspozycji . 

2. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie eksplo
atacji sieci ciepłowniczej oraz źródeł ciepła i węzłów 
cieplnych, przyłączonych do tej sieci , są obowiązane 
do wykonywania dyspozycji otrzymanych od dyspozy
tora sieci ciepłowniczej w trybie i formie określonych 
w programie. 

3. Przedsiębiorstwo wytwórcze lub odbiorca ma 
obowiązek uzgadniania z przedsiębiorstwem ciepłow

niczym planów remontów urządzeń lub instalacji, ma
jących wpływ na ruch sieciowy, oraz do zawiadamiania 
dyspozytora sieci ciepłowniczej o terminach wyłącze

nia i włączenia tych urządzeń lub instalacji . 

§ 29. 1. Dyspozytor sieci ciepłowniczej ma obowią
zek: 

1) prowadzenia dokumentacji ruchu sieciowego, 
w której odnotowuje ważniejsze wydarzenia zwią
zane z ruchem sieciowym i wydane dyspozycje 
oraz sposób ich wykonania , 

2) nadzorowania realizacji umów sprzedaży i umów 
o świadczenie usług przesyłowych w zakresie po
stanowień dotyczących wielkości poboru mocy 
cieplnej, a w szczególności natężenia przepływu 
i parametrów nośnika ciepła dostarczanego do sie
ci ciepłowniczej ze źródeł ciepła oraz do węzłów 
cieplnych przyłączonych do tej sieci, 

3) udzielania przedsiębiorstwom wytwórczym i od
biorcom żądanych informacji dotyczących obec
nych i przewidywanych warunków dostarczania 
i odbioru ciepła, występujących zakłóceń i awarii 
oraz przewidywanych terminów ich usunięcia. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt l, po
winna zawierać podstawowe dane charakteryzujące 
warunki pracy sieci ciepłowniczej oraz przyłączonych 
do niej źródeł ciepła i węzłów cieplnych. 

3. Zakres prowadzenia dokumentacji ruchu siecio
wego określa przedsiębiorstwo ciepłownicze oraz 
przekazuje do wiadomości przedsiębiorstwu wytwór
czemu i odbiorcom. 

§ 30. 1. Przedsiębiorstwo ciepłownicze, eksploatu
jąc sieć ciepłowniczą, zapewnia utrzymanie zdolności 
tej sieci do realizacji dostaw ciepła w sposób ciągły 
i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wy
magań jakościowych. 

2. Eksploatacja sieci, o której mowa w ust. l, musi 
być prowadzona zgodnie z instrukcją eksploatacji, zwa
ną dalej instrukcją, zatwierdzoną przez osobę kierującą 
przedsiębiorstwem ciepłowniczym. 

§ 31 . 1. Instrukcja określa procedury i zasady wyko
nywania czynności związanych z eksploatacją sieci cie
płowniczej, a w szczególności: 

1) sposób uruchamiania i napełniania oraz zatrzymy
wania i opróżniania parowej i wodnej sieci cie
płowniczej, 

2) zasady: 
a) trwałego i okresowego wyłączania z eksploatacji 

sieci ciepłowniczej i jej odcinków, w tym sposób 
zabezpieczenia przed korozją, 

b) regulacji hydraulicznej sieci ciepłowniczej, 

a w szczególności rozdziału nośnika ciepła do 
węzłów cieplnych, 

c) przekazywania sieci ciepłowniczej do remontów 
oraz jej przyjmowania do eksploatacji po remon
cie, 

d) prowadzenia remontów, konserwacji i moderni
zacji sieci ciepłowniczej, 

e) postępowania w przypadku wystąpienia nad
miernych ubytków nośnika ciepła oraz w przy
padku stwierdzenia pogorszenia jakości nośnika 
c i epła, 

f) postępowania w przypadku awarii sieci ciepłow
niczych i przyłączy, 

3) zakres i zasady kontroli szczelności sieci ciepłowni 
czej, 

4) zakres, zasady i terminy przeprowadzania okreso
wych przeglądów i kontroli stanu technicznego sie
ci ciepłowniczej, a w szczególności : 

a) armatury i kompensatorów, 
b) kanałów i komór, punktów stałych, podpór i in

nych elementów konstrukcyjnych, 
c) rurociągów i powłok izolacyjnych, 
d) sygnalizacji zawilgocenia rurociągów i przecie

ków, 

5) sposób odwadniania komór i kanałów z wód grun
towych i opadowych, a w razie awarii - z wody 
sieciowej, 

6) określenie punktów pomiarowo-kontrolnych, 
w których prowadzona jest okresowa lub ciągła re-
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jestracja parametrów nośnika ciepła i pomiary na
tężenia przepływu nośnika ciepła, 

7) sposób kontrolowania jakości nośnika ciepła do
starczanego do sieci ciepłowniczej ze źródeł ciepła 
i zwracanego do tej sieci z węzłów cieplnych. 

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo ciepłownicze wykonuje, 
nie rzadziej niż co pięć lat, okresowe analizy pracy sie
ci ciepłowniczych, które powinny obejmować: 

1) ocenę stanu technicznego, 

2) określenie: 
a) rodzaju i przyczyn awarii i zakłóceń w dostarcza

niu i poborze ciepła, jakie wystąpiły w źródłach 
ciepła, sieciach ciepłowniczych, przyłączach 

i węzłach cieplnych, 
b) natężenia przepływu nośnika ciepła, spadku ci

śnienia i stopnia wykorzystania zdolności prze
syłowych poszczególnych odcinków sieci cie
płowniczych, 

3) ocenę: 
a) ubytków nośnika ciepła, 
b) strat ciepła podczas przesyłu, 
c) jakości pracy węzłów cieplnych, przyłączonych 

do sieci ciepłowniczej , 

d) dotrzymywania warunków dostarczania i odbio
ru ciepła w zakresie : 
- jakości regulacji hydraulicznej, 
- zgodności rzeczywistych temperatur nośnika 

ciepła z tabelą regulacyjną, 
- przekroczenia zamówionej mocy cieplnej i ob

liczeniowego natężenia przepływu nośnika 

ciepła, 

4) porównanie planowanych i rzeczywistych kosztów 
dostarczania ciepła do odbiorców oraz określenie 
przyczyn powstałych różnic , 

5) końcową ocenę prawidłowości eksploatacji i stero
wania pracą sieci ciepłowniczej wraz z wnioskami 
i zaleceniami ich wykorzystania przez przedsiębior
stwo ciepłownicze oraz przy aktualizacji programu 
pracy i instrukcji eksploatacji tej sieci. 

2. Kierujący przedsiębiorstwem ciepłowniczym usta
la częstotliwość wykonywan ia i zakres analizy pracy sie
ci ciepłowniczych. 

Rozdział 7 

Standardy jakościowe obsługi odbiorców 

§ 33. Standardy jakościowe obsługi odbiorców 
obejmują: 

1) warunki sprzedaży ciepła w zakresie: 
a) zapewnienia obliczeniowego natężenia przepły

wu nośnika ciepła, 
b) dotrzymywania parametrów nośnika ciepła, 
c) rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła 

w celu ogrzewania i wentylacji, 
d) planowanych przerw w dostarczaniu ciepła 

w okresie letnim, 

2) warunki wstrzymania dostarczania ciepła do od
biorców, 

3) dotrzymywanie terminów: 
a) załatwiania interwencji, skarg i zażaleń, 
b) zawiadamiania odbiorców O planowanych zmia

nach warunków dostarczania ciepła, które wy
magają dostosowania instalacji odbiorczych do 
nowych warunków. 

§ 34. 1. Jeżeli przedsiębiorstwo wytwórcze i przed
siębiorstwo ciepłownicze jako odbiorca nie ustala 
w umowie sprzedaży ciepła standardów jakościowych, 
o których mowa w § 33 pkt 1, nie mogą być one niższe 
niż określone w rozporządzeniu i strony obowiązują 
następujące standa rdy: 

1) odchylenie od obliczeniowego natężenia przepły
wu nośnika ciepła, dostarczanego do sieci ciepłow
niczej parowej lub sieci gorącej wody, nie powinno 
przekraczać: +5% i - 5%, 

2) odchylenie temperatury nośnika ciepła dostarcza
nego do sieci ciepłowniczej i zwracanego z tej sie
ci w stosunku do tabeli regulacyjnej nie powinno 
przekraczać: 

a) w sieciach parowych : +10% i - 5%, 
b) w sieciach gorącej wody: +2% i -2%, 

3) rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła do sie
ci ciepłowniczej na potrzeby ogrzewania powinno 
nastąpić nie później niż: 

a) w sezonie grzewczym - w ciągu 12 godzin od 
wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci cie
płowniczej , 

b) poza sezonem grzewczym - w ciągu 24 godzin 
od wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci 
ciepłowniczej, 

4) planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okre
sie letnim: 
a) nie może przekroczyć 10 dni, gdy ciepło jest do

starczane do sieci ciepłowniczej z jednego źró
dła ciepła, 

b) w pozostałych przypadkach nie może przekro-
czyć 14 dni, 

pod warunkiem że przedsiębiorstwo ciepłownicze 
zostanie powiadomione o planowanej przerwie 
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, dla umożli
wienia zakupu c i epła z innego źródła lub dostar
czenia z własnego źródła ciepła . 

2. Jeżeli przedsiębiorstwo ciepłownicze i odbiorca 
nie ustala w umowie sprzedaży ciepła standardów ja
kościowych, o których mowa w § 33 pkt 1, nie mogą 
być one niższe niż określone w rozporządzeniu i strony 
obowiązują następujące standardy: 

1) odchylenie od obliczeniowego natężenia przepły
wu nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplne
go nie powinno przekraczać: 
a) w sieciach parowych: +3% i -8%, 
b) w sieciach gorącej wody: +5% i - 5%, 

2) odchylenie temperatury nośnika ciepła dostarcza
nego do węzła cieplnego w stosunku do tabeli re
gulacyjnej nie powinno przekraczać: 
a) w sieciach parowych: +5% i - 10%, 



Dziennik Ustaw Nr 100 - 3515 - Poz. 642 

b) w sieciach gorącej wody: +5% i -5%, pod warun
kiem że temperatura wody zwracanej z węzła 
cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z ta
belą regulacyjną, z tolerancją +7% i -7%, 

3) rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła w ce
lu ogrzewania i wentylacji powinno nastąpić nie 
później niż: 

a) w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez od
biorcę, jeżeli węzeł cieplny jest wyposażony 
w urządzenia automatycznej regulacji dostawy 
ciepła, 

b) w ciągu 36 godzin od złożenia wniosku przez od
biorcę, jeżeli węzeł cieplny nie został wyposażo
ny w urządzenia automatycznej regulacji dosta
wy ciepła, 

4) planowane przerwy w dostarczaniu ciepła w okre
sie letnim nie mogą przekroczyć 14 dni, a odbiorca 
musi być powiadomiony o terminach tych przerw 
z pięciodniowym wyprzedzeniem. 

§ 35. 1. Wstrzymanie dostarczania ciepła może na
stąpić natychmiast w przypadku pobierania ciepła bez 
zawarcia umowy sprzedaży ciepła . 

2. Wstrzymanie dostarczania ciepła może nastąpić 
niezwłocznie po telefonicznym zawiadomieniu odbior
ców w przypadkach, gdy wystąpią warunki stwarzają
ce zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub za
grożenia w pracy źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej, 
w wyniku których nastąpiłoby przerwanie lub zakłóce
nia w dostarczaniu ciepła innym odbiorcom, a w szcze
gólności gdy: 

1) z powodu wystąpienia awarii w źródle lub sieci cie
płowniczej nie ma innych możliwości dostarczenia 
ciepła do odbiorców, 

2) dalsze funkcjonowanie przyłącza, węzła cieplnego 
lub instalacji odbiorczej stwarza bezpośrednie za
grożenie dla życia, zdrowia lub środowiska, 

3) węzły cieplne i instalacje odbiorcze oraz zasilane 
z nich urządzenia są użytkowane przez odbiorcę 
w sposób powodujący zakłócenia w pracy źródeł 
ciepła lub sieci ciepłowniczej . 

3. Jeżeli umowa sprzedaży ciepła nie stanowi ina
czej, wstrzymanie dostarczania ciepła może także na
stąpić w przypadku, gdy odbiorca: 

1) samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej, 
powodujących zwiększony pobór ciepła lub pogor
szenie warunków dostarczania ciepła do innych 
odbiorców, 

2) pobiera ciepło z całkowitym lub częściowym pomi
nięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub 
dokonał w tym układzie zmian zniekształcających 
wyniki pomiarów i rozliczeń, 

3) utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający 
prawidłowemu funkcjonowaniu sieci ciepłowni
czej, 

4) uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom 
przedsiębiorstwa ciepłowniczego, wraz z niezbęd-

nym sprzętem, na teren nieruchomości lub do po
mieszczeń, w celu przeprowadzenia prac związa
nych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowią
cych własność przedsiębiorstwa oraz badań, po
miarów lub kontroli, w tym także kontroli układów 
pomiarowych, dotrzymywania warunków umowy 
i warunków rozliczeń, 

5) zalega z zapłatą należności za dostarczane ciepło. 

4. Wstrzymanie dostarczania ciepła w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3, może nastąpić w terminach 
określonych w umowie sprzedaży, a jeżeli umowa nie 
określa tych terminów - po upływie 14 dni od określo

nego przez przedsiębiorstwo ciepłownicze terminu 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub terminu 
uregulowania zaległych należności , określonego w do
ręczonym odbiorcy wezwaniu do podjęcia niezbędnych 
działań lub wezwaniu do zapłaty. 

5. Jeżeli wstrzymanie dostarczania ciepła, o którym 
mowa w ust. 3 i 4, dotyczy obiektów opieki zdrowotnej 
i społecznej, a w szczególności szpitali, żłobków, przed
szkoli, szkół, domów opieki , domów dziecka i sanato
riów, właściwy miejscowo zarząd gminy może, na 
wniosek odbiorcy, zlecić przedsiębiorstwu ciepłowni 

czemu kontynuację dostarczania ciepła do tych obiek
tów w sezonie grzewczym, jeżeli zarząd gminy zagwa
rantuje pokrycie związanych z tym kosztów z budżetu 
gminy w sytuacji, gdy odbiorca: 

1) nadal nie będzie dotrzymywał warunków umowy, 

2) nie ureguluje zaległych i bieżących należności 

w terminie 30 dni od terminu, o którym mowa 
w ust. 4. 

6. Wznowienie dostarczania ciepła powinno nastą

pić nie później niż po upływie 48 godzin po ustaniu 
przyczyny wstrzymania dostawy ciepła. 

§ 36. Jeżeli strony nie określiły w umowie sprzeda
ży ciepła standardów jakościowych obsługi odbior
ców, o których mowa w § 33 pkt 3 lit. a), strony obowią

zują następujące standardy: 

1) udzielenie informacji na żądanie odbiorców nastę

puje w ciągu: 

a) 12 godzin - informacji telefonicznych o przewi
dywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń 
w dostarczaniu ciepła , 

b) 7 dni - informacji pisemnych o przewidywa
nym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w do
starczaniu ciepła , 

2) udzielenie odpowiedzi na interwencje, skargi i zaża
lenia odbiorców następuje w ciągu: 

a) 12 godzin - informacji lub odpowiedzi telefo
nicznych na interwencje i skargi składane przez 
telefon lub informacji o przewidywanym termi
nie udzielenia pisemnego wyjaśnienia, 

b) 14 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencje, 
skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie 
oraz odpowiedzi na interwencje i skargi złożone 
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przez telefon, które wymagają przeprowadzenia 
dodatkowych analiz, 

c) 30 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencje, 
skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie , 

które wymagają przeprowadzenia postępowa

nia wyjaśniającego. 

§ 37. 1. Sprzedawca ciepła ma obowiązek zawiado
mienia odbiorców o planowanych zmianach warun
ków dostarczania c i epła , o których mowa w § 33 pkt 3 
lit. b), w terminie określonym w umowie sprzedaży cie
pła, a w przypadku gdy umowa sprzedaży nie określa 
tego terminu, z wyprzedzeniem, umożliwiającym do
stosowanie instalacji odbiorczych do nowych warun
ków. 

2. Termin wyprzedzenia, o którym mowa w ust. 1, 
nie powinien być krótszy niż : 

1) 24 miesiące - jeżeli zmiana jest wprowadzana 
przez przedsiębiorstwo wytwórcze, 

2) 12 miesięcy - jeżeli zmiana jest wprowadzana 
przez przedsiębiorstwo ciepłownicze . 

§ 38. 1. Przedsięb i orstwo ciepłownicze wykonuje, 
na zlecenie odbiorcy, czynności związane z uruchomie
niem i przerwaniem dostarczania ciepła do wskaza
nych przez odbiorcę obiektów. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, przedsię

biorstwo ciepłownicze wykonuje: 

1) nieodpłatnie - w przypadku gdy jest to pierwsze 
zlecenie odbiorcy na: 

a) rozpoczęcie dostarczania ciepła do wskazanego 
obiektu po przyłączeniu tego obiektu do sieci 
ciepłowniczej , 

b) rozpoczęcie dostarczania ciepła w danym roku 
w celu ogrzewania wskazanego obiektu, 

c) przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewa
nia wskazanego obiektu po rozpoczęciu dostar
czania ciepła, 

2) odpłatnie - za każde dodatkowe zlecenie odbiorcy 
dotyczące przerwania lub rozpoczęcia dostarczania 
ciepła do wskazanych obiektów. 

3. Przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą pobierać, 
określone w taryfie, dodatkowe opłaty za wykonanie 
czynności związanych z uruchomieniem i przerwaniem 
dostarczania ciepła do obiektów w przypadkach, o któ
rych mowa w § 35. 

§ 39. Przedsiębiorstwo ciepłownicze wykonuje zle
cone przez odbiorców czynności związane z rozpoczę

ciem i przerwaniem dostarczania ciepła, w terminach 
określonych w umowach, a w przypadku gdy umowy 
nie określają tych terminów, czynności te są wykony
wane w terminach określonych w § 34 ust. 2 pkt 3. 

Rozdział 8 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 40. Warunki przyłączenia wydane przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność 
przez okres dwóch lat, jeżeli są zgodne z warunkami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu . 

§ 41. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
21 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 16 lipca 1998 r. 

w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umun
durowanie. 

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. 

Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, 

poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, 

Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 
269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, 

Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, 
Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Policjantowi , któremu nie wydano przedmio
tów umundurowania w naturze, przysługuje równo
ważnik pieniężny, zwany dalej "równoważnikiem". 


