
Dziennik Ustaw Nr 118 4333 - Poz. 762 

762 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 31 sierpnia 1998 r. 

w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór ciepła. 

Na podstawie art. 69 ust. la i lb ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, 
poz. 594 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa zakres stosowania 
i sposób obliczania wysokości opłat pobieranych z ty
tułu nielegalnego pobierania ciepła. 

§ 2. Do nielegalnego pobierania ciepła zalicza się: 

1) pobieranie ciepła bez zawarcia umowy sprzedaży 
z przedsiębiorstwem energetycznym, 

2) pobieranie ciepła niezgodnie z postanowieniami 
umowy sprzedaży, w tym: 

a) z całkowitym lub częściowym pominięciem ukła
du pomiarowo-rozliczeniowego, 

b) w wyniku dokonywania w układzie pomiarowo
-rozliczeniowym uszkodzeń powodujących jego 
nieprawidłowe działanie, 

c) samowolną manipulację w urządzeniu regulują
cym obliczeniowe natężenie przepływu nośnika 
ciepła. 

§ 3. 1. W przypadku odbiorców rozliczanych we
dług taryf dwuczłonowych opłaty za moc i opłaty za 
energię pobraną z całkowitym lub częściowym pomi
nięciem rozliczeniowego układu pomiarowego ustala 
się następująco: 

1) opłatę za moc oblicza się jako iloczyn obliczeniowej 
lub zamówionej mocy cieplnej i stawki opłaty sta
łej obowiązującej w dniu stwierdzenia nielegalne
go poboru, według której jest lub powinien być 
rozliczany odbiorca, 

2) opłatę za energię pobraną oblicza się jako iloczyn 
najwyższej stawki opłaty zmiennej przewidzianej 
w taryfie, według której jest lub powinien być roz
liczany odbiorca w dniu stwierdzenia nielegalnego 
poboru, i obliczeniowej ilości ciepła. 

. 2. W przypadku odbiorców rozliczanych według ta 
ryfy jednoczłonowej opłatę za ciepło pobrane z całko
witym lub częściowym pominięciem rozliczeniowego 
układu pomiarowego ustala się jako iloczyn najwyższej 
ceny jednostkowej ciepła, wedlug której jest lub powi 
nien być rozliczany odbiorca w dniu stwierdzenia nie
legalnego poboru, i obliczeniowej ilości ciepła. 

3. W przypadkach nielegalnego poboru ciepła z in
stalacji nie wyposażonej w licznik lub w wyniku całko
witego albo częściowego pominięcia układu pomiaro
wego, ryczałtową opłatę za nielegalnie pobrane ciepło 

ustala się jako iloczyn najwyższej ceny ryczałtowej, we
dług której jest lub powinien być rozliczany odbiorca 
w dniu stwierdzenia nielegalnego poboru, i ilości jed
nostek, w odniesieniu do których dostawca dokonuje 
rozliczeń w systemie ryczałtowym. 

4. W przypadkach nielegalnego poboru ciepła bez 
zawarcia umowy z dostawcą opłatę za nielegalny po
bór ciepła ustala się jako iloczyn najwyższej ceny jed
nostkowej ciepła, stosowanej przez dostawcę w dniu 
stwierdzenia nielegalnego poboru, i obliczeniowej ilo
ści ciepła lub jako iloczyn najwyższej ceny ryczałtowej, 
stosowanej przez dostawcę w dniu stwierdzenia niele
galnego poboru, i ilości jednostek, w odniesieniu do 
których dostawca dokonuje rozliczeń w systemie ry
czałtowym . 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1-4, obowiązują, 
jeżeli czas trwania nielegalnego poboru ciepła nie prze
kracza roku lub okresu tego nie można ustalić. Jeżeli 
udowodniony okres nielegalnego poboru przekracza 
rok, ustalone opłaty wzrastają trzykrotnie. 

§ 4. Niezależnie od opłat i należności z tytułów okre
ślonych w § 3 ustala się następujące opłaty: 

1) za wznowienie wstrzymanej z winy odbiorcy dosta-
wy ciepła 60,00 zł, 

2) za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby 
założonej przez dostawcę na jakiejkolwiek części 
urządzenia odbiorczego lub na urządzeniu pomia
rowym 50,00 zł, 

3) za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby 
legalizacyjnej założonej przez Główny Urząd Miar 

100,00 zł, 

4) w przypadku powiadomienia dostawcy o narusze
niu (uszkodzeniu) plomby pobiera się 50% wysoko
.ści opłat ustalonych w pkt 2 i 3, 

5) za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby 
założonej przez dostawcę przy wstrzymaniu dosta
wy ciepła i samowolne podłączenie instalacji 

220,00 zł, 

6) za zniszczenie lub uszkodzenie przez odbiorcę urzą
dzenia pomiarowego pobiera się opłatę w wysoko
śc i dwukrotnej jego wartości obowiązującej w dniu 
stwierdzenia szkody. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 
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