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2 SU!ilUChody ciężarowe i pochodne oraz ci ągniki siodłowe z naczep, o dopuszczalnym ciężarze 

eat:i:.owilylU: 

1) do 2,5 t włącznie 

2) powyżej 2,5 t do 4 t włącznio 

:3) powyżej 4 t do 6 t wlącznie 

4) powyżej 6 t do 8 t włącznie 

-;) powyżej 8 t do 10 t włącznio 

6) powyżej 10 t do 12 t włącznio 

7) powyżej 12 t do 15 t włącznie 

8) powyżej 15 t do 23 l włącznie 

9) powyżej 23 t do 32 t włącznie 
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10) powyżej 32 t norma zakładowa bez ogranlcze~ 

3 

4 

Ciągniki rolnicze używane w transporcie drogowymI 

l) z silnikiem o mocy do 20 KM włącznie 

2) z silnikiem o mocy powyżej 20 KM 

Ciągniki samochodowe (balastowe): 
l) z silnikiem o mocy do 80 KM włącznie 

2) z s\lnikiem o mocy powyżej 80 KM do 125 KM wł,eznle 
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2U 
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3) z silnikiem o mocy powyżej 125 KM norma sakładowa bez ogranlae.d 

5 Autobusy o dopuszczalnym ciężarze całkowitymI 
l) do 3 t włącznie 

2) powyżej 3 t do -6 t włącznie 

3) powyżej 6 t do 9 t włącznie 

4) po,vyżej 9 t do 12 t włącznie 

5) powyżej 12 t do 16 t wlącznie 

6) powyżej 16 t 

U wag i: 

l) Do tahlic l, 2 -i 3: 

11,0 
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lIl,7 

a) W razie jazd w warunkach ruchu miejskiego nórmy są wyższe do 10%. a dla autobusów i samochodów samowyładowcaych - do 20%. 
b) Jeżel i silnIk pojazdu jest w okresie docierania - norma jelit wyższa o 5%. 

c) Jeżeli ciągnik siodłowy jedzie bez naczepy - norma jest niższa o 30%; 

2) Do tahlic 2 i 3: Dla pojazdów mających napęd -na tylną (tylno) i przedni, oś - norma jest wyższa o 15%." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie , z dniem 1 sierpnia 1971 r. 

Minister Komunikacji: T. Bejm -

· 104 

ZARZĄDZENIE MINJSTRA GOSPODARKI MATERIAtOWEJ 

z dnia 4 lipca 1971 r. 

w sprawie warunków dostarC%anl~ energII cieplneJ. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 oraz w związku 

z art. 12 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o go~podarce pali
wowo-energetycznej (Dz. U. z i962 r. Ni- 32, poz. 150, 
z 1971 r. Nr 12, poz. lIS I 117 i z 1976 r. Nr 12, poz. 71), 
w związku . z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 lipca 1976 ro w sprawie określenia zadań wynika
jących z ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej, 
które przechodzą do zakresu działania Ministrów Energe-

tyki i Energii Atomowej, Górnictwa oraz Gospodarki Ma
teriałowej (Dz. U. Nr 27, poz. 155), zarządza się, co nastęl' 
puje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

§ 1. Zarządzenie ustala warunki dostarczania energii 
cieplnej zawartej w wodzie lub w parze wodnej. 
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§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) ciepłowni - należy przez . .to rozumieć również elektro
ciepłownię I elektrownię dostarczającą energię cieplną, 

2) zakładzie energetyki ' cieplnej - należy przez to rozu-
mieć przedsiębiorstwo ' (zakład) przesyłające rozdzie-
laj4ce energię cieplną, 

3) dostawcy - należy przez to rozumieć: 
a) ciepłownię dostarczającą energię cieplną do zakła

du energetyki cieplnej lub bezpośrednio do od-
biorców, 

b) zakład energetyki cieplnej dostarczający energię 
cieplną odbiorcom, 

c) odbiorcę, który odprzedaje część pobieranej energii 
cieplnej innym odbiorcom, 

4) odbiorcy - należy przez to rqzumieć: 
a) zakład energetyki cieplnej pobierający energię 

cieplną z ciepłowni, 
b) jednostkę organizacyjną albo osobę fizyczną, która 

pobiera z ciepłowni lub zakładu energetyki ciepl
nej energię cieplną na własne potrzeby oraz roz
licza się bezpośrednio z dostawcą za zamówionll 
t pobraną energię cieplną. 

§ 3.' 1. Dostarczanie energii cieplnej następuje zgod
nie z' przepisami niniejszego zarządzenia i po zawarciu 
przez strony umów na piśmie według wzorów ustalanych 
przez Urząd Gospodarki Materiałowej. 

2. Umowy są zawierane na wniosek odbiorcy na okre
sy w;ieloletnie, roczne i na czas nie oznaćzony. 

3. Tryb zawierania umów i sposób obliczania Ilości 
dostarczonej energii cieplnej określa instrukcja Urzędu 

Gospodarki Materiałowej. 

§ 4. '1. We. wniosku o zawarcie umowy o dostarczenie 
energii cieplqej odbiorca powinien określić zapotrzebowa- \ 
nie mocy i energii cieplnej oraz ilość i parametry nośnika 
tej energii. . 

2. Określone przez. odbiorcę we wniosku ilości i para
metry nośnika energii cieplnej powinny zapewniać utrzy
manie zgodnych z obowiązującymi normami temperatur we
wnątrz pemieszczeń i temperatury ciepłej wody użytkowej 
{HaZ zgodne z warunkami tec'bnicznymi działanie ogrzew
czych, technologicznych, klimatyzacyjnych i wentylacyj
nych urządzeń odbiorczych. 

3. Wniosek o zawarcie umowy na czas nie eznaczony 
lub umowy wieloletniej powinien być zgłoszony dostawcy . 
nie póź~iej niż dwa lata przed rozpoczęciem okresu, pa któ
ry ma' być zawarta umowa. 

§ 5. Zbilansowane przez dostawcę i uzgodnione z włal' 
ciwym terenowo okręgowym inspektoratem gospodarki pa
liwowo-energetycznej zapotrzebowania mocy i energii 
cieplnej, zgłoszone przez odbiorców, stanowią podstawę do 
zawarcia umów o dostawę energii cieplnej. 

§ 15: Umowa o dostarczenie energii cieplnej może być 
zawarta po spełnieniu przez odbiorcę wymagań określonych 
w przepisach w sprawie zasad przyłączenia do wspólnej 
sieci cieplnej urządzeń do wytwarzania, przetwarzania, 
przesyłania, rozdzielania I odbioru energii cieplnej, wyda
nych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. 
o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. 

Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr l2, poz. 115 i 117 i z 1976 r. 
Nr 12, poz. 71). 

§ 7. Dostawca jest obowiązany zawiadomić odbiorców 
o możliwościach pokrycia zapotrzebowania w takim ter
minie, aby: 

1) umowa wieloletnia lub umowa mi czas nie oznacw:', y 
mogła być zawarta co najmniej na półtora roku prze:' 
rozpoczęciem okresu, który ma być objęty umową. 

2) umowa roczna mogła być zawarta co najmni e j na 
3 miesiące przed rozpoczęciem okresu, który ma hyć 

objęty umową. 

§ 8. 1. Umowy wieloletnie powinny być zawierane na 
okresy odpowiednie do okresów wieloletnich planów sp o
łeczno-gospodarczych, natomiast umowy roczne na rok ka
lendarzowy lub okres roczny obejmujący w całości okres 
ogr.zewania. 

2. Umowy z osobami fizycznymi zawiera się na Czas 
. nie oznaczony w drodze potwierdzenia przez dostawcę 

przyjęcia zgłoszenia odbiorcy. 

3~ Z odbiorcami, których wielkość zapotrzebowania 
mocy i energii cieplnej nie ulega zmianie (np. administracje 
budynków biurowych, mieszkalnych itp.), powinny być za
wierane umowy na czas nie oznaczony bez obowiązku za
wierania rocznych umów szczegółowych. 

§ 9. 1. Miejscami dostarczania energii cieplnej są: 
1) w odniesieniu do energii cieplnej dostarczanej z cie

płowni do sieci cieplnej - pierwsze od strony sieci 
cieplnej kołnierze zasuw lub zaworów znajdujących się 
w komorze sieci cieplnej przy granicy terenu ciepłow
ni, a w 'razie braku takiej komory --:- kołnierze zasuw 
lub' zaworów zainstalowanych na wyjściu rurociągów 
z budynku ciepłowni, 

2) w odniesieniu do energii cieplnej dostarczanej odbior
com z sieci cieplnej - pierwsze od strony węzła ciepl
nego odbiorcy kołnierze zasuw lub zaworów odcinają
cych ten węzeł cieplny od urządzeń odbiorczych. 

2: Strony mogą ustalić w umowie, że miejscem dostar
czania energii cieplnej z sieci cieplnej eksploatow~nej 
przez dostawcę do odbiorców samodzielnie dysponujących 
nośnikiem energii cieplnej są drugie od stron y sieci ciepl
nej kołnierze zasuw rub zaworów odcinających sieć cieplną 
od węzła cieplnego odbiorcy. 

3. Miejsca dostarczania energii cieplnej z ciepłowni 
odbiorcy do sieci cieplnej dostawcy określa umowa. 

Rozdział 2 

Obowiązki stron. 

§ 10. Dostawca jest obowiązany do: 

1) utrzymania urządzeń służących do wytwarzania, prze
syłania, rozdzielania energii cieplnej w stanie odpo
wiadającym wymaganiom ' przepisów. o budowie i . eks-
ploatacji tych urządzeń, . . 

2) dostarczania energii cieplnef ·zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie, 

3) bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu ener
gii cieplnej spowodowanych nienormalną pracą urzą
dzeń w ciepłowni lub sieci cieplnej oraz udzielania 
informacji o przewidywanych termin ach przywrócenia 
no rmalnych warunków dos tarczania energii ciep lnej, 
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4) uprzed zania odbiorców pobierajqcych energię c,leplną 

do zasi lania urządzeń technologicznych, co ~ajmniej 
na 3 dni wcześniej, o powstałej koni eczności d6konania 
przerw y lub ograniczenia w dostarczaniu energii ciepl
nej, 

5) pisemnego zawiadomienia odbiorców o planowanej 
zmia nie rodzaju lub ilości nośnika energii cieplnej .oraz 
konieczności przystolowania urządzeń odbiorczych do 
now ych warunków pracy - w terminach uzgodnionych 

. między stronami. umożliwiających przygotowanie się 
. od biorców do wprowadzanych zmian, 

6) uzupe ł n i a nia ub ytków nośnika energii cieplnej w Iloś-

/ ciach określonych w umowie, przy zapewnieniu odpo
wia d a j ącej tym ilościom wydajności urządzeń do uzdat
niani a wody uzupełniającej, 

7) dopro wadzenia do stanu pierwotnego, własnym Itara
niem i kosztem, terenu (budynku) odbiorcy po zakoń
czeniu prac związanych z eksploatacjll urządzeń do-o 
stawcy zainsta lowimych u odbiorcy, 

8) udos tępn i ania od biorcy tabel temperatur nośnika ener
gii cieplnej, 

9) zapewnienia upoważnionym pr~edstawicielom odbiorcy: 

a) d os tępu do .rozliczeniowych przyrządów pomiaro
wych ' zainstalowanych u dostawcy, 

b) możności pr~eprowadzania kontroli dotrzymywania 
przez . dostawcę warunków umowy. 

§ 11. Dostawca jest obowiązany zapłacić karę umowną 

z ty t uł u niedostarczenia mocy i energii cieplnej, • mia
n owicie : 

l ) karę umowną za nie dostarczoną moc cieplnl\ (MW), 
w razie gdy nie zapewnił odbiorcy mocy c.leplnej 
zgodnie z zapotrzebowani em mocy cieplnej w danym 
roku, n ie przekraczajqcym wielkości ustalonej w umo
wie wieloletniej ; karę umowną oblicza się odrębnie 

dl a każdego mi esięcznego okresu obrachunkowego, 
pn:y czym nie powinna ona być wyższa niż suma wy
nik a j ąca z pomnożenia różnicy między zapotrzebowa-

. ną a fak tycznie dostarczoną mocą cieplną przez 1/48 
okreslon ej w umowie szczegółowej rocznej opłaty 
stale j za l megawat"'''(MW) zamówionej mocy cieplne j, 

2) karę umowną za nie dostarczoną energię c ieplnq, w 
razie gdy nie d ostarczył odbiorcy energii cieplnej zgo
dnie z zapotrzebowaniem określonym w rocznej umo
wie szczegó łowej, karę umowną oblicza się odrębni e 

dla każdego miesięcznego okresu obrachunkowego; 
p rzy czym nie powinna ona być wyższa niż suma wy
nik a j ą c a z pomnożenia ilości nie dostarczonej energii 
ciep lnej przez 40010 akreśl onej w umowie szczegółowej 
opł a ty zmiennej za l megawat (MW~h) zamówionej · 
energii c ieplnej; ilość nie dostarczonej energii ciepl
nej oblicz'a się mnożqc liczbę godzin trwania przerw 
lub ograniczeń w dostarczaniu energii . cieplnej przez 
różn i cę między zapotrzebowanq a faktyczn ie dostar
czoną w tym czasie mocą cieplną ; za zapotrzebowaną 
moc cie plną przyjmuje się moc wynikającą z dobowe. 
go wykresu obciążęń lub wykresu regulacyjnego" • w 
r'azie braku wykresu - największą moc cieplnlł za
po t rzebowaną dla danego miesiąca. 

§ 12. 1. Przerwa w dostarczaniu energll cieplnej prze
widziana na ,wykonanie planowanych .remontów urządzeń 
lub prac związanych z realizacjl\ inwestycji w ciepłowni 

l lieci c ieplnej może nastąpić tylko w okresie od dnia 
l maja do dnia l września i nie powinna trwać dłużej niżl 

l) 14 dni, jeżeli sieć cieplna zasilana jest z kilku cie
płowni, 

2) 21 dni, jeżeli sieć cieplna zasilana jest z jednej cie
płowni, 

3) 30 dni, jeżeli przerwa w dosta rczaniu energii cieplnej 
jest spowodowan~ prowadzeniem prac związanych 

z r e a lizacją inwestycji w ciepłowni lub sieci cieplnej • 

2. Terminy planowan ych przerw w dostarczaniu ener
gi j cieplne j (ust. I) pow inny ' być uzgadniane pomiędzy do
stawcą a odbiorcą wstępni e do dnia 30 wrześn i a roku po
przedniego i osta lecznie na 60 dni ' p rzed terminem rozpo
częcia przerwy. 

3. Przerwa w dostarcza niu energii cieplnej z ciepłow
ni odbi orcy może t r waćdlużej niż to określ ono w ust. 1, 
jeżeli zostanie to uzgodnione zgodnie z ust. 2. 

4. Zakład energetyki cieplnej jest obowiązany do Za
wiad omienia ludnośc i o terminach planowanych przerw za 
pomocą ś rodków mas owego przekazu lub w inny sposób 
przyjęty w danej mi ejsc owości, nie później ni ż na U dni 
przed te rminem prze rwy. 

§ 13. Odbiorca obowiązany jest dOI 

1) . odbierania i używania energii cieplnej ~zgodnie li: wa-
runkami okreś l onymi w umowie, ' 

2) wyregulowania i utrzymywania urZI\dzeń- odbiorczych 
zg odnie z w ymaganiami określonymi przez dostawcę;' 

a wynikającymi z warunków techniczno-eksploatacyj
nych, oraz przystosowania Ich do nowych warunków 
prac y w razie p rzeprowadzenia w uzgodnionych termi
n ach zmiany rodzaju lub ilości nośnika energii cieplnej, 

3l uzgadniania z dostawcą każdorazowych zmian w ukła
dzi e, ilości i rodzaju urządzeń odbiorczych oraz termi. 
nów prób i remontów t ych -urząd zeń, mających wpływ 
na zmianę ustalonych w umowie warunków pobierania 
ene rgii cieplnej, 

4) natychmiastowego zawiadomienia dostawcy o uszko
dzen iach urządzeń odbi orczych mogących ~powodować 

za burzenia w pracy u rządzeń dostawcy i zakłócenia w 
dos tarczaniu energii cieplnej do innych odbiorców ·oraz 
natychmiastowego usuwania nieszczelności powodują
cych straty n ośnika energii cieplnej, 

5) zwrotu nośnika energii ' cieplnej (wody lub skroplin) 
w ilości i o parametrach określonych w umowie, 

6) zapewnienia upoważnionym przedstawicielom do
sta wcy: 

al d ostępu do rozliczeniowych Przyrzlldów pomiaro
wych zainstalowanych u odbiorcy, 

bl możności przeprowadzania kontroll Ituu urzlldzeÓ: -
odbiorczych oraz kontrolt dotrzymywania przeli: od· 
biorcę warunków umowy, 

cl możnoŚci wykonywania prac zwiqzanych li: ekIplo .. 
atacjlł urządzeń dostawcy zainstalowanych u od· 
biorcy. 

§ 14. Odbiorca Jest obowi,zany zapłacić kant umow" 
nq w wysokości: 
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l} 2°/. f'Oczn:ej opIaty 5-talej za zamówJon/\ moc cieplną 
za każdy 1% przekroczenia 'zamówionej mocy -cieplnej 
określonej w umowie - przy pobieraniu energii ciepl
nej za pośrednictwe'm nośnika o parametrach ni'eza-
leżnych od· warunków atmóslerycznych, . 

2) 21110 miesięczri'ej raty opłaty stałej za zamówioną moc 
cieplną - za kazdy 1% największego w danym mieSią
cu przekroczenia mocy cieplnej określonej w umowie 
- przy pobieraniu energii cieplnej za pośrednictwem 
nośnika o parametrach zależnych od warunków atmo
sf:eryczn ych, 

3) opłaty w podwójnej wysokości za tonę skroplin i opła
ty w potrójnej wysokości za tonę wody według stawki 
określonej w umowie lub .stawek określonych W tary
fie opłąt za energię cieplną - za każdą rozpoczętą ' 

tonę wody lub skroplin nie zwróconych dostawcy po
nad określoną w umowie dopus.zczalną ilość ubytków 
nośnika ener.gii cieplneJ; za nie zwr.ócony nośnik 

/ energii cieplnej przyjmuj!! się również nośnik, które
g.·o zanieczy.szczenia przekraczają ;parametry 'określ,one 
w umowie. 

.R0zd.ział3 

Rozliczenia. 

§ 15. Rozlicienia z tytułu dostarczania energii ciepl
nej są dokonywane według obowiązujących przepisów. 

§ 16. 1. Podstawą obliczenia należności z tytułu do
Itarczania energii cieplnej, jeżeli umowa ni.e stanowI ina
czej, są wskazania rozliczeniowych przyrządów poIhiaro-

. wych, zalegalizowanych .przez organy administracji miar ' 
(lub upoważnione jednostki organizacyjne) oraz zabezpie
czonych plombami przez dostawcę, zwanych dalej "licz
nikami". 

2. Liczniki zakupuje i instaluje własnym ,kosztem i sta
raniem przed rozpoczęciem dostarczania energii cieplne1 
Jnwestor lub zarządca budynku :(obiektu), do któr.ego ma 
być d.ostćHczana energi·a .cieplna. 

3. Odbiorca, vi którego węźle cieplnym (pomieszcze
niu) znajdują się liczniki, jest ob0wiąiany do: 

1} z'abezPieczenia liczników przed zniszczeniem lub uszko
dzeniem, 

2) pokrycia strat wynikających z uszkodzenia, zniszczenia 
lub utraty liczników, chyba że uszkodzenie nastąpiło 
wskutek naturalnego zużycia, 

3) wymiany liczników w razie ich zniszczenia lub ,utraty. 

4. Odbiorca może dodatkowo w ciepłowni lub innym 
obiekcie zabezpieczyć liczniki własnymi plombami oraz 
zainstalować dodatkowo własne przyrządy pomiarowe, słu
żące do s'prawdzania prawidłowości wskazań liczników. 

§ 17. 1. Terminy i sposób odczytywania wskazań licz
ników oraz obliczania i regulowania należności z tytułu 

dostarczania energii cieplnej określa umowa. 

2. Odbiorca jest obowiązany do za'płacenia dostawcy 
kary umownej w wysokości 5% na l eżn,oś.ci według ra
chunkłl - .zakażdydzień zw!.oki .z o,p ła.tąnależności po
wyżej 14 dni od doręc.zenia odDiorcy Tadh.1:mk u. 

'§ H!. l. Za każdą 'T&oZpoczętą -tonę ·o\j.-ezwróconego 
nośnika e'nergn cieplnej (wody lub skroplin) dostawcy 

przysługuje od odbiorcy oplata według obowiązującej 

Itawki. 

.2. W sieciach cleplnychwodnych średnie wielkoś ci 

ubytków wody w ciągu godziny nie powinny przekraczać 
1% godzinnego przepływu nośnika ene rgii cieplnej lub -
za zgodą właściwego terenowo okręgowego inspektoratu 
gospoda rki paliwowo-energetycznej - 0,25% objętości wo
dy w si eci cieplnej i w przyłączonych be zpośrednio do tej 
sieciihstalacjach odbiorczych. Jeśli z sieci cieplnej pobie
rana jest bezpośrednio woda do celów użytkowych, wiel
kości ubytków wod y należy okreś lać ind ywidualnie dla 
każdego odbiol CY. . 

§ 19. 1. Jeżeli odbiorca zgłasza roczne zapotrzebowa
nie mocy cieplnej niższe od mocy cieplnej zamówionej na 
dany .rok w umowie wieloletniej, jest on obowiązany zapła
ciĆ dostawcy roczną opłatę stałą za zamówioną na dany 
rok moc cięplną określoną w umowie wieloletniej. 

2. Roczna opłata staJa za zamówioną,anie wykorzy
Itaną moc - cieplną, o której mowa w ust. 1, podlega obniże
nhl 0 20°/, w Fazie wykorzystania Jej na potrzeby innych 
odbiorców • 

§ 20. ,1. W razie stwierdzenia nielegalnego pobierania 
energii cieplnej dostawca: 

l} oblicza należność za cały okres udowodnionego nie
legalnego pobierania nie objęty przedawnieniem we
dług odpowiednich stawek ustalonych zgodnie z obo- , 
wiązującymi przepis·ami, powiększonych dwukrotnie, 

2) obciąża odbiorcę powiększonymi dwukrotnie kosztami 
,poniesionymi w związku z likwidacją nielegalnego po~ 
bierania energii cieplnej. 

2. Jeżeli okresu trwania nielegalnego pubierania ener.
.git cieplnej nie można ustaliĆ, dostawca oblicza należnośĆ 
za jeden rok wstecz. 

3. Za nielegalne pobieranie energii C'ieplnej uważa sią 
pobieranie tej energii: 

.1) ,bez zawaFcia .umowy ·z dostawcą, 

'} w wyniku samowolnego przyłączenia się do sieCi ciepl
ńej dostawcy, 

3) przY 'I.amowolnym, całkowitym lub częściowym pomi
nięciu licznika albo przy s-amowolnie .przerobionym 
bądź celówo uszkodzonym liczniku lub celowej zmia-
nie jego wskazań, . 

4) ,przy' sam.owolnym usunięciu lub zmianie urządzenia re
gulującego ilość pobieranego nośnika energii cieplnej. 

4. Za nielegalne pobieranie energii cieplnej uważa sią 
także używanie jej niezgudnie z warunkami ustalonymi w 
.umowie. 

§ 21. 1. Odbiorca ma prawo żądać od dostawcy spraw
dzenia prawidłowości działania liczników. 

2. Odbiorca jest obowiązany niezwłocznie zawiado
mić dostawcę o zauważonych objawach wadliwego dzia
łania lub uszkodzenia liczników oraz o uszkodzeniu lub 
zerwaniu plamb. 

. 3. ZgŁoszenie żądania lub zawiad omienie n ie zwalnia 
oobi-orcyod obowiązku płacenia bieżących ńależn ości. za 
energi.ę cieplną. 



/" 

,-

'M :mitor Pol~ki Nr 18 

'-' 4. Dostawca o"BGwiązany jest: 

i) w terninie 7 dni od daty zgłoszenia żądania lub zawla~ 
domieil'@ sprawdzić prawidłowość działanill licznikó", 
w miejscu ich zainstalo~anid, 

2) w razie potrzeby lub na żądanie odbiorcy wymontowa. 
zakwestionowane liczniki I sprawdzić je w laborlltQol 
rium, 

3) d~ręczyc odbiorcy protokół sprawdzenia liczników W, 
ciągu 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości lell 
działania. ' 

5. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia licznika , .... 
dynie wówczas, gdy licznik był sprawdzony ,w laboratorium 
na 'żądanie odbiorcy i nie stwierdzono błędu wskazań więk
szego od określonego przepisami dla 'danej klasy dokład~ 
ności an i innych w'ad powodujących nieprawidłowe dzia~ 
łanie l iczn ika. 

.§ 22. Po stwierdzeniu nieprawidłowości wskazań lic. 
nika dostawca jest obowiązany przeprowadzić rozliczenie 
z odbioI cą, przyjmując za podstawę tego rozliczenia zuży
cie energii cieplnej w najbli ższym okresie o'brachunkowym 
p o założeniu prawidłowD działającego licznika Ztl- jedel1 
okres obraclłurtkowy w5{'ecz, z uwzględnieniem sezonowycil 
wahań pobom .energii cieplnej. 

Rozdział 4 

Warunki wstrzymania dostarczania energii cieplneJ. 

§ 23. 1. Dostawca może natychmiast przerwać lub ogr.
niczyć dostarczanie energii cieplnej w razie stwierdzeni .. , 

1) zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia, 

2) pobierania ene rgii cieplnej w sposób zagrażający urzłł
dzeniom dostawcy bądź zakłócający jej dostarczanie 
inn ym odb,iorcorn" 

3) nielegalnego pobierania energii cieplnej, ° którym mo
wa w§ 2~ ust. 3 pkt 1-3. 

2. O przerwaniu lub ograniczeniu dostarczania energlt 
cieplnej w wypadkach określonych w ust. 1 dostawca z~
wiadamia jednostkę nadrzędną odbiorcy. 

§ 24. 1: Dostawca moźe przerwać lub ograniczyć do
starczan ie energii cieplnej w razie: 

1) usunięcia lub zmiany urządzenia regulującego !loś~ ' 
pobieranego nośnika energii cieplnej .lub samowolne
go Z',większenia prźez odbiorcę ilości pobieranego noŚ
nika energii cieplnej albo używania energii cieplnej 
niezgodnie z warunkami umowy, 

2) złego stanu technicznego urządzeń odbiorbych I nle
podejmowania przez odbiorcę działania w celu popra
wy tego stanu, 

l . ' 

J) zalegllru •• zapł.t~ nal.mości za ' en_rgl. 'chspfnłł 'pO
wyżej 14 dni gddor~czenl. pdbiorcr rllchunku. 

1 Przerwanie lub ogr.ruczeniedosŁarczania enerlPl 
J1eplneJ, e którym mowa w Ult. 1, mOŻe n~stłlpićl 
II po upływie 3 dni od doręczenia odbiorcy zawiadomie

ni. , Itwierdzeniu Itllnu faktycznego określonego W 
ust. 1 pkt 1, 

J) po upływie 14 'dD! od dor.llczenia odbiorcy wezwani. 
do ulunięci. lłego Itanu technicznego urządzeń., 

J)po upływie l dni 9d dQręczenia pdbiorcy wez~ani. 
do zapłaty, 

3. Z powodu zalegania I zapłatą nie można przerwa4 
lub ograniczyć dostarczania energii cieplnej do zakładów~ 
których niezakłócone działanie uznane zostało przezwłaś
ciwy terenowy organ administracji państwowej za społec:l
nie niezbędne, oraz do urządzeń., których działani8 jest ko
nieczne ze względu n. bezpi-eczeństwo lliGlzi lub urząd żeń. 

... Wstrzymanie lub ograniczenie dostarczanill en'ergU 
~ieplnej na potrzebYI ' 

1) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej może nastąpić po uprzednim poro
zumieniu się dostawcy z właściwym/terenow~ organem 
wojskowej insp8kcji paliwowo-energetycznej, 

2) określonych odrębnymi przepisami jednostek ' organI
zacyjnych podl8głych Ministrowi Spraw Wewnętrz

nych może nastąpić po uprzednim porozumieniu sili 
dostllwcy 2: organem sprawującym w tych jednostkach 
organizacyjnych nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem 
przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej. 

Rozdział 5 

PrzepilY przejściowe i końcowe. 

'''',.' , ~::. 

§ 2~. ; t. Jeżell Itro~y nie ustalił 'inaczej w umowla. ' ., ' ~ . 
brakując. liczniki J~Hlleży zainstalować w teJminie..:, . ,.~. ,i

Y
" 

t) trzech lat od dnia wejścia w życie zarządzenia , jeżeli" ,~ 
umowa o dostarczanIe energii cieplnej została zawarta " 
pr;z:ed dniem wejścia 'w źycie zarządzenia, . ,i 

,-." '" 

2) jednego roku od dnia wejścia w życie zarządzenia, je- ~ 
żell umowa o dostarczanie energii cieplnej zostanie ' O'" 
zawarta przed upływem jednego roku od dnia wejściIi 
w życie zarządzenia. 

2. Odpowiedzialnymi za , zainstalowanie liczników Sąl 
t) w ciepłowni - dostawca, 
2) w sieci cieplnej - zakład energetyki cieplp.ej, 
3) w węźle cieplnym odbiorcy - Cldbiorca. 

§ 26. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem t września 
1977 r. 
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