DZIENNIK USTAW
ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków przył czenia podmiotów do sieci ciepłowniczych
oraz eksploatacji tych sieci
(Dz. U. Nr 167, poz. 1751)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504, z pó n. zm. 2)) zarz dza si , co nast puje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Rozporz dzenie okre la szczegółowe warunki:
1) przył czenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz tryb ich przył czenia, kryteria
podziału przył czanych podmiotów albo odbiorców na grupy;
2) obrotu ciepłem, w tym wytwarzanym w odnawialnych ródłach energii;
3) wiadczenia usług przesyłowych;
4) prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci ciepłowniczych, w tym zadania
przedsi biorstw energetycznych odpowiedzialnych za ruch sieciowy i eksploatacj
sieci.
2. Rozporz dzenie okre la tak e:
1) podstawowe elementy umowy o przył czenie, umowy sprzeda y i umowy
przesyłowej;
2) standardy jako ciowe obsługi odbiorców ciepła, w tym parametry techniczne
no ników ciepła, sposób załatwiania reklamacji oraz zakres informacji
przekazywanych mi dzy przedsi biorstwami energetycznymi a odbiorcami.
§ 2. U yte w rozporz dzeniu okre lenia oznaczaj :
1) przedsi biorstwo ciepłownicze - przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si
wytwarzaniem ciepła we własnych ródłach oraz przesyłaniem i dystrybucj ciepła
wytworzonego we własnych ródłach lub zakupionego od innego przedsi biorstwa
energetycznego;
2) wytwórca ciepła - przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem ciepła;
3) dystrybutor ciepła - przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesyłaniem i
dystrybucj ciepła zakupionego od innego przedsi biorstwa energetycznego;
4) przedsi biorstwo obrotu ciepłem - przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si
wył cznie handlem ciepłem;

5) dyspozytor sieci ciepłowniczej - upowa nion przez przedsi biorstwo ciepłownicze
jednostk organizacyjn lub osob , która jest odpowiedzialna za sterowanie prac sieci
ciepłowniczej;
6) ródło ciepła - poł czone ze sob urz dzenia lub instalacje słu ce do wytwarzania
ciepła;
7) sie ciepłownicza - poł czone ze sob urz dzenia lub instalacje, słu ce do
przesyłania i dystrybucji ciepła ze ródeł ciepła do w złów cieplnych;
8) przył cze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzaj cy ciepło wył cznie do jednego
w zła cieplnego albo odcinek zewn trznych instalacji odbiorczych za grupowym
w złem cieplnym, ł cz cy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
9) w zeł cieplny - poł czone ze sob urz dzenia lub instalacje słu ce do zmiany rodzaju
lub parametrów no nika ciepła dostarczanego z przył cza oraz regulacji ilo ci ciepła
dostarczanego do instalacji odbiorczych;
10) grupowy w zeł cieplny - w zeł cieplny obsługuj cy wi cej ni jeden obiekt;
11) instalacja odbiorcza - poł czone ze sob urz dzenia lub instalacje, słu ce do
transportowania ciepła lub ciepłej wody z w złów cieplnych do odbiorników ciepła
lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
12) zewn trzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych ł cz ce grupowy
w zeł cieplny z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
13) obiekt - budowl lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
14) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odr bnymi
przepisami, zespół urz dze , słu cych do pomiaru ilo ci i parametrów no nika ciepła,
których wskazania stanowi podstaw do obliczenia nale no ci z tytułu dostarczania
ciepła;
15) zamówiona moc cieplna - ustalon przez odbiorc , najwi ksz moc ciepln , jaka w
ci gu roku wyst puje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie
z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest
niezb dna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urz dze lub instalacji;
1) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniow temperatur powietrza atmosferycznego okre lon dla strefy
klimatycznej, w której zlokalizowane s obiekty, do których jest dostarczane
ciepło,
b) normatywn temperatur ciepłej wody;
1) obliczeniowe nat enie przepływu no nika ciepła - najwi ksze nat enie przepływu
no nika ciepła, odpowiadaj ce w przypadku:
a) sieci ciepłowniczej - mocy cieplnej oddawanej ze ródła ciepła do tej sieci i
parametrom no nika ciepła dostarczanego z tego ródła ciepła, okre lonym w
tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
b) w zła cieplnego - zamówionej mocy cieplnej dla obiektu lub obiektów
zasilanych z tego w zła cieplnego oraz parametrom no nika ciepła
dostarczanego do tego w zła, okre lonym w tabeli regulacyjnej dla warunków
obliczeniowych,
c) obiektu zasilanego z grupowego w zła cieplnego za po rednictwem
eksploatowanej przez przedsi biorstwo energetyczne zewn trznej instalacji
odbiorczej - zamówionej mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewania tego obiektu
oraz parametrom wody dostarczanej z grupowego w zła cieplnego do instalacji

centralnego ogrzewania, okre lonym dla warunków obliczeniowych na
podstawie danych projektowych dla tej instalacji;
2) tabela regulacyjna - przedstawion w postaci tabeli lub na wykresie zale no
temperatury no nika ciepła od warunków atmosferycznych;
3) sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powoduj konieczno
ci głego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
Rozdział 2
Przył czenie do sieci ciepłowniczej
§ 3. Przył czenie do sieci ciepłowniczej nast puje na podstawie umowy o przył czenie i po
spełnieniu technicznych warunków przył czenia, okre lonych przez przedsi biorstwo
ciepłownicze lub dystrybutora ciepła, zwanych dalej "warunkami przył czenia".
§ 4. 1. Podmiot ubiegaj cy si o przył czenie do sieci ciepłowniczej, który posiada tytuł
prawny do korzystania z obiektu przył czanego do tej sieci, mo e zło y wniosek o
okre lenie warunków przył czenia.
2. Podmiot ubiegaj cy si o przył czenie do sieci ciepłowniczej, który nie posiada tytułu
prawnego do korzystania z obiektu, o którym mowa w ust. 1, mo e zło y wniosek o
okre lenie wst pnych warunków przył czenia do sieci ciepłowniczej, zwanych dalej
"wst pnymi warunkami przył czenia".
3. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala przedsi biorstwo ciepłownicze lub
dystrybutor ciepła.
§ 5. Podział podmiotów na grupy przył czeniowe dokonywany jest w zale no ci od rodzaju
nale cych do tych podmiotów obiektów przył czanych do sieci ciepłowniczej, z
uwzgl dnieniem nast puj cych kryteriów:
1) charakterystyki technicznej przył czanych ródeł ciepła;
2) rodzaju i parametrów technologicznych no nika ciepła oraz sposobu ich regulacji;
3) rodzajów i parametrów technicznych przył czanych sieci ciepłowniczych, nale cych
do innych przedsi biorstw energetycznych;
4) rodzajów i parametrów technicznych w złów cieplnych i instalacji odbiorczych w
obiektach odbiorców;
5) odległo ci przył czanych obiektów od sieci ciepłowniczej lub grupowych w złów
cieplnych;
6) wielko ci przył czanych obiektów.
§ 6. 1. W przypadku gdy do sieci ciepłowniczej maj by przył czane ródła ciepła, wniosek
o przył czenie do sieci ciepłowniczej powinien zawiera w szczególno ci:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) okre lenie:
a) rodzaju i osi galnych parametrów no nika ciepła, w tym ci nienia i
temperatury, oraz wła ciwo ci fizykochemicznych no nika ciepła
dostarczanego do sieci ciepłowniczej i dopuszczalnych zanieczyszcze no nika
ciepła zwracanego z tej sieci do ródła ciepła,
b) maksymalnej i minimalnej mocy cieplnej, jaka mo e by dostarczona ze ródła
ciepła do sieci ciepłowniczej, a w przypadku etapowego osi gania tej mocy okre lenie harmonogramu realizacji kolejnych etapów oraz maksymalnej i
minimalnej mocy cieplnej dla tych etapów,

c) charakterystyki technicznej ródła ciepła, w tym danych okre laj cych t
charakterystyk dla kolejnych etapów rozwoju tego ródła:
- układu technologicznego ródła ciepła i wydajno ci urz dze
wytwarzaj cych ciepło,
- układu regulacji ilo ci ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej oraz
charakterystyki urz dze reguluj cych nat enie przepływu i temperatur
no nika ciepła,
- układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz charakterystyki urz dze
słu cych do pomiaru ilo ci i parametrów no nika ciepła dostarczanego ze
ródła ciepła do sieci ciepłowniczej,
- maksymalnej i minimalnej wydajno ci instalacji do uzdatniania wody,
dostarczanej przedsi biorstwu ciepłowniczemu lub dystrybutorowi ciepła
w celu napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz
uzupełniania ubytków no nika ciepła;
3) proponowany termin rozpocz cia dostarczania ciepła i warunki jego dostarczania.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale y doł czy :
1) dokument potwierdzaj cy tytuł prawny do korzystania z obiektu;
2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okre laj cy usytuowanie obiektu wzgl dem
istniej cej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urz dze uzbrojenia terenu.
3. Warunki przył czenia ródła ciepła powinny okre la w szczególno ci:
1) miejsce i sposób przył czenia ródła ciepła do sieci ciepłowniczej;
2) miejsce rozgraniczenia własno ci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci
ciepłowniczej, urz dze lub instalacji mi dzy przedsi biorstwem ciepłowniczym lub
dystrybutorem ciepła a wytwórc ciepła;
3) wymagania dotycz ce:
a) układu technologicznego ródła ciepła ze wzgl du na racjonalne
wykorzystanie ciepła oraz oddziaływanie na warunki eksploatacji sieci
ciepłowniczej i sterowanie prac tej sieci,
b) tabel regulacyjnych,
c) wydajno ci instalacji do uzdatniania wody, a tak e wymagania dotycz ce
jako ci wody uzdatnionej, dostarczanej do sieci ciepłowniczej w celu
napełniania tej sieci i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków
no nika ciepła,
d) rejestrowania i kontrolowania parametrów no nika ciepła oraz ilo ci ciepła
dostarczanego do sieci ciepłowniczej, a tak e zdalnego rejestrowania i
kontrolowania parametrów oraz zdalnego sterowania prac ródła ciepła;
4) wymagania dotycz ce układu pomiarowo-rozliczeniowego, układu regulacji ilo ci
ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej, a w szczególno ci do regulacji nat enia
przepływu oraz regulacji temperatury no nika ciepła, a tak e miejsca ich
zainstalowania;
5) inne informacje niezb dne do opracowania dokumentacji projektowej oraz sterowania
prac sieci ciepłowniczej i eksploatacji tej sieci;
6) termin wa no ci tych warunków;
7) inne okoliczno ci wynikaj ce z warunków lokalnych.
§ 7. 1. W przypadku gdy do sieci ciepłowniczej maj by przył czone w zły cieplne
zasilaj ce obiekty odbiorców ciepła, wniosek o przył czenie do sieci ciepłowniczej powinien
zawiera w szczególno ci:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) okre lenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) zamówionej mocy cieplnej oraz minimalnego poboru mocy cieplnej w okresie
poza sezonem grzewczym, a w przypadku poboru ciepła dla celów
technologicznych - harmonogram poboru mocy cieplnej;
3) proponowany termin lub harmonogram rozpocz cia poboru ciepła.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale y doł czy :
1) dokument potwierdzaj cy tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do
którego b dzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej;
2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okre laj cy usytuowanie obiektu, do którego
b dzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniej cej sieci ciepłowniczej oraz innych
obiektów i urz dze uzbrojenia terenu.
3. Warunki przył czenia w złów cieplnych powinny okre la w szczególno ci:
1) miejsce i sposób doprowadzenia przył cza do w zła cieplnego;
2) miejsce rozgraniczenia własno ci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji
lub urz dze , znajduj cych si w pomieszczeniu w zła cieplnego, mi dzy
przedsi biorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła a odbiorc ;
3) obliczeniowe nat enie przepływu i tabele regulacyjne dla no nika ciepła
dostarczanego do w zła cieplnego;
4) wymagania dotycz ce:
a) układu technologicznego w zła cieplnego i instalacji odbiorczej ze wzgl du na
racjonalne wykorzystanie ciepła oraz oddziaływanie na warunki eksploatacji
sieci ciepłowniczej i sterowanie prac tej sieci,
b) miejsca zainstalowania:
- urz dzenia reguluj cego nat enie przepływu no nika ciepła dostarczanego
do w zła cieplnego,
- układu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) regulacji ilo ci ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
d) zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametrów no nika ciepła oraz ilo ci
ciepła dostarczanego do w zła cieplnego,
e) miejsca poł czenia instalacji odbiorczej z przył czem oraz miejsca
zainstalowania urz dze mierz cych ilo ciepła i ilo wody, dostarczonych z
sieci ciepłowniczej w celu napełniania instalacji odbiorczych oraz uzupełniania
ubytków wody w tych instalacjach;
1) inne informacje niezb dne do opracowania dokumentacji projektowej w zła cieplnego
i instalacji odbiorczych;
2) termin wa no ci tych warunków;
3) inne okoliczno ci wynikaj ce z warunków lokalnych.
§ 8. 1. W przypadku gdy do zewn trznej instalacji odbiorczej za w złem grupowym,
nale cej do przedsi biorstwa ciepłowniczego lub dystrybutora ciepła, ma by przył czona
instalacja w obiekcie odbiorcy, wniosek o przył czenie powinien zawiera w szczególno ci:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) informacj okre laj c :
a) rodzaj i parametry instalacji odbiorczych w obiekcie odbiorcy,
b) maksymalny i minimalny pobór mocy cieplnej i rodzaje potrzeb cieplnych;
3) proponowany termin rozpocz cia poboru ciepła.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale y doł czy :
1) dokument potwierdzaj cy tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w
którym znajduj si instalacje odbiorcze przył czane do zewn trznej instalacji
odbiorczej za w złem grupowym;

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okre laj cy usytuowanie obiektu, w którym
znajduj si przył czane instalacje odbiorcze, w stosunku do istniej cej zewn trznej
instalacji odbiorczej za w złem grupowym oraz innych obiektów i urz dze
uzbrojenia terenu.
3. W przypadku braku informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wniosek o przył czenie
powinien zawiera charakterystyk techniczn obiektu, a w szczególno ci informacje
dotycz ce:
1) kubatury oraz powierzchni u ytkowej ogrzewanych pomieszcze ;
2) przeznaczenia ogrzewanych pomieszcze ;
3) systemu wentylacji ogrzewanych pomieszcze ;
4) przewidywanego sposobu podgrzewania wody wodoci gowej;
5) strat cieplnych w obiekcie w warunkach obliczeniowych, a w przypadku braku takiej
informacji - okre lenie rodzaju zastosowanej izolacji cieplnej w przegrodach
budowlanych.
4. Warunki przył czenia instalacji odbiorczej, o której mowa w ust. 1, powinny okre la w
szczególno ci:
1) miejsce i sposób poł czenia instalacji odbiorczej w obiekcie odbiorcy z nale c do
przedsi biorstwa ciepłowniczego lub dystrybutora ciepła zewn trzn instalacj
odbiorcz za w złem grupowym;
2) miejsce rozgraniczenia własno ci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji
odbiorczej mi dzy przedsi biorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła a
odbiorc ;
3) miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego;
4) obliczeniowe nat enie przepływu i tabele regulacyjne dla no nika ciepła
dostarczanego do w zła cieplnego;
5) wymagania dotycz ce:
a) układu technologicznego instalacji odbiorczej ze wzgl du na racjonalne
wykorzystanie ciepła oraz oddziaływanie tej instalacji na warunki eksploatacji
grupowego w zła cieplnego i sieci ciepłowniczej oraz sterowanie prac tej
sieci,
b) miejsca zainstalowania urz dzenia reguluj cego nat enie przepływu wody
dostarczanej do instalacji centralnego ogrzewania oraz rodzaju i miejsca
zainstalowania urz dze , których wskazania b d stanowiły podstaw do
okre lenia udziału odbiorców w kosztach ciepła dostarczonego do grupowego
w zła cieplnego;
1) inne informacje niezb dne do opracowania dokumentacji projektowej w zła cieplnego
i instalacji odbiorczych, niewymienione w pkt 1-5;
2) termin wa no ci tych warunków;
3) inne okoliczno ci wynikaj ce z warunków lokalnych.
§ 9. 1. Przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła okre la warunki przył czenia lub
wst pne warunki przył czenia w terminie nie dłu szym ni 30 dni od dnia zło enia
kompletnych wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2. Warunki przył czenia s
przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przył czenie.
2. Warunki przył czenia s wa ne dwa lata od dnia ich okre lenia, wst pne warunki
przył czenia - przez rok.
§ 10. Umowa o przył czenie okre la w szczególno ci:
1) strony zawieraj ce umow ;

2) zakres prac projektowych i budowlano-monta owych oraz prac zwi zanych z
przeprowadzaniem prób i odbiorów ko cowych, wykonywanych przez strony umowy;
3) sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony umowy oraz kontroli
dotrzymywania wymaga okre lonych w warunkach przył czenia;
4) terminy:
a) zako czenia budowy przył cza, w zła cieplnego i instalacji odbiorczych oraz
terminy przeprowadzenia niezb dnych prób i odbiorów cz ciowych,
b) przeprowadzenia prób ko cowych i ostatecznego odbioru przył cza, w zła
cieplnego i instalacji odbiorczych;
5) miejsce rozgraniczenia własno ci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci
ciepłowniczej, urz dze lub instalacji okre lone w § 6 ust. 3 pkt 2, § 7 ust. 3 pkt 2 i §
8 ust. 4 pkt 2;
6) wysoko opłaty za przył czenie;
7) przewidywany termin rozpocz cia dostarczania ciepła;
8) odpowiedzialno stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególno ci za
opó nienie terminu:
a) realizacji prac w stosunku do ustalonych w umowie,
b) rozpocz cia dostarczania ciepła w sezonie grzewczym i po tym sezonie,
c) rozpocz cia odbioru ciepła w sezonie grzewczym i po tym sezonie.
§ 11. 1. Umowa o przył czenie stanowi podstaw do rozpocz cia realizacji prac projektowych
i budowlano-monta owych oraz ich finansowania przez strony, na zasadach okre lonych w tej
umowie.
2. Okre lone w umowie o przył czenie próby i odbiory cz ciowe oraz próby ko cowe i
ostateczny odbiór przył cza, w zła cieplnego i instalacji odbiorczych s przeprowadzane przy
udziale upowa nionych przedstawicieli stron umowy.
3. W przypadku zako czenia budowy przył cza, w zła cieplnego i instalacji odbiorczych
przed sezonem grzewczym, niezb dne próby ko cowe i ostateczny odbiór mog by
przeprowadzone podczas sezonu grzewczego w ustalonym przez strony terminie, po
rozpocz ciu dostarczania ciepła do obiektu.
4. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 i 3, s potwierdzane przez strony umowy
w protokołach przeprowadzenia tych prób i odbiorów. Wzory protokołów ustala
przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła.
Rozdział 3
Obrót ciepłem
§ 12. Przedsi biorstwo energetyczne prowadzi działalno gospodarcz w zakresie
zaopatrzenia w ciepło na warunkach okre lonych w koncesjach na wytwarzanie ciepła,
przesyłanie i dystrybucj lub obrót ciepłem oraz w umowach sprzeda y ciepła lub umowach
przesyłowych, zawartych z innymi przedsi biorstwami energetycznymi lub odbiorcami
ciepła.
§ 13. Umowa sprzeda y ciepła, o której mowa w § 12, okre la w szczególno ci:
1) strony zawieraj ce umow ;
2) miejsca oraz warunki dostarczania i odbioru ciepła, w tym:
a) lokalizacj obiektów, do których b dzie dostarczane ciepło, oraz przeznaczenie
dostarczanego ciepła,

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1)

2)

b) wielko zamówionej mocy cieplnej oraz obliczeniowe nat enie przepływu
no nika ciepła i tabele regulacyjne, a tak e szczegółowe warunki i terminy
wprowadzania zmian ustale w tym zakresie,
c) rodzaj no nika ciepła i jego parametry dla warunków obliczeniowych,
d) terminy rozpocz cia dostarczania ciepła do obiektów oraz szczegółowe
warunki ustalania terminów rozpoczynania i przerywania dostarczania ciepła
w celu ogrzewania i dla innych potrzeb;
miejsce rozgraniczenia eksploatacji urz dze lub instalacji;
miejsce zainstalowania i wymagania dotycz ce układu pomiarowo-rozliczeniowego;
prawa i obowi zki stron;
szczegółowe zasady ustalania terminów przeprowadzania prób i bada kontrolnych
oraz konserwacji i remontów eksploatowanych przez strony urz dze i instalacji;
szczegółowe zasady wprowadzania planów ogranicze oraz wstrzymania dostarczania
ciepła;
standardy jako ciowe obsługi odbiorców ciepła;
szczegółowe warunki okre lone w taryfie dla ciepła, w tym:
a) podstawy i sposoby prowadzenia rozlicze i obliczania nale no ci,
b) ceny i stawki opłat oraz warunki wprowadzania ich zmian,
c) bonifikaty, upusty i opłaty z tytułu niedotrzymania przez strony warunków
umowy,
d) warunki i terminy regulowania nale no ci za dostarczane ciepło;
odpowiedzialno stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególno ci za:
a) przekroczenie:
- zamówionej mocy cieplnej lub obliczeniowego nat enia przepływu
no nika ciepła,
- dopuszczalnych odchyle od parametrów no nika ciepła,
- dopuszczalnych przerw i ogranicze w dostarczaniu ciepła,
b) niedotrzymanie standardów jako ciowych obsługi odbiorców,
c) nielegalny pobór ciepła,
d) zwrot zanieczyszczonego no nika ciepła lub jego kradzie ;
termin wa no ci umowy oraz postanowienia dotycz ce zmiany warunków umowy i jej
wypowiedzenia.

§ 14. Strony umowy, o której mowa w § 12, powinny w szczególno ci zapewni :
1) przedsi biorstwo energetyczne:
a) minimalizacj kosztów wytwarzania ciepła we własnych ródłach i zakupu
ciepła z innych ródeł, z uwzgl dnieniem obowi zku, o którym mowa w art. 9a
ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
b) wykorzystywanie ródeł ciepła zasilaj cych sieci ciepłownicze w sposób
powoduj cy minimalizacj kosztów ciepła wprowadzanego do sieci i
zapewniaj cy najni sze koszty dostarczania ciepła do odbiorców, w tym
poprzez maksymalizacj obci ania ródeł ciepła o najni szych kosztach
wytwarzania,
c) prowadzenie eksploatacji sieci ciepłowniczych i sterowania ich prac w sposób
zapewniaj cy minimalizacj kosztów dostarczania ciepła do odbiorców,
d) dostarczanie ciepła zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz na warunkach
okre lonych w zawartych umowach,
e) dotrzymywanie standardów jako ciowych obsługi odbiorców,

f) uzgadnianie z zainteresowanymi stronami zmian warunków dostarczania
ciepła, a w szczególno ci zmian wymagaj cych przystosowania urz dze i
instalacji do nowych warunków,
g) zainstalowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych w przył czach do
w złów cieplnych oraz umo liwienie odbiorcom dost pu do tych układów,
h) mo liwo przeprowadzenia przez współpracuj ce przedsi biorstwo
energetyczne lub odbiorc kontroli prawidłowo ci wskaza układu
pomiarowo-rozliczeniowego oraz umo liwienie im wgl du do dokumentów
stanowi cych podstaw rozlicze za ciepło,
i) uzgadnianie terminów oraz sposobu przeprowadzania prób i pomiarów
wymagaj cych współdziałania z innymi przedsi biorstwami energetycznymi
lub odbiorcami,
j) powiadamianie o terminach planowych przerw i ogranicze w dostarczaniu
ciepła,
k) informowanie o przyczynach zakłóce w dostarczaniu ciepła oraz o
przewidywanych terminach usuni cia tych zakłóce ,
l) niezwłoczne likwidowanie przyczyn powoduj cych przerwy i ograniczenia lub
inne zakłócenia w dostarczaniu ciepła,
m) okre lenie w zawartych z innymi przedsi biorstwami energetycznymi
umowach sprzeda y ciepła lub umowach przesyłowych warunków
dostarczania ciepła i obsługi odbiorców zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
w przypadku wyst pienia awarii;
2) odbiorca ciepła:
a) u ytkowanie ciepła zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i warunkami umów
zawartych z przedsi biorstwami energetycznymi,
b) terminowe regulowanie nale no ci z tytułu zaopatrzenia w ciepło,
c) dotrzymywanie wymaga okre lonych w warunkach przył czenia do sieci
ciepłowniczej, a w szczególno ci wyregulowanie i utrzymanie u ytkowanej
instalacji w stanie niepowoduj cym zakłóce w pracy sieci ciepłowniczej,
d) utrzymanie nieruchomo ci w sposób niepowoduj cy utrudnie w prawidłowej
eksploatacji sieci ciepłowniczej przeprowadzonej przez teren tych
nieruchomo ci,
e) uzgadnianie z zainteresowanymi stronami zmian warunków dostarczania
ciepła, a w szczególno ci zmian wymagaj cych przystosowania instalacji lub
urz dze do nowych warunków,
f) dostosowanie, w ustalonych terminach, instalacji odbiorczych do zmienionych
warunków dostarczania ciepła, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem,
g) zabezpieczenie przed uszkodzeniem i dost pem osób nieupowa nionych do
zało onych przez przedsi biorstwo energetyczne plomb w w le cieplnym i
instalacji odbiorczej, a zwłaszcza w układzie pomiarowo-rozliczeniowym,
h) niezwłoczne informowanie stron, z którymi zawarli umowy, o zauwa onych
wadach lub usterkach w układzie pomiarowym lub innych okoliczno ciach
maj cych wpływ na prawidłowo rozlicze , a tak e o stwierdzonych
przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła oraz o zakłóceniach i
usterkach w pracy instalacji odbiorczych.

Rozdział 4
wiadczenie usług przesyłowych
§ 15. 1. Przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła realizuje usługi przesyłowe na
podstawie zawartej umowy przesyłowej.
2. Wytwórca ciepła lub przedsi biorstwo obrotu ciepłem albo odbiorca ciepła mo e wyst pi
do przedsi biorstwa ciepłowniczego lub dystrybutora ciepła o zawarcie umowy, o której
mowa w ust. 1.
§ 16. Przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła nie mo e odmówi zawarcia
umowy, o której mowa w § 15 ust. 1, je eli spełnione s ł cznie nast puj ce warunki:
1) istniej techniczne mo liwo ci przesyłania istniej c sieci ciepłownicz zamówionej
mocy cieplnej i ilo ci ciepła, bez pogorszenia niezawodno ci i zakresu dostarczania
ciepła odbiorcom eksploatuj cym instalacje odbiorcze przył czone do tej sieci;
2) istniej układy pomiarowo-rozliczeniowe umo liwiaj ce okre lenie ilo ci ciepła
dostarczanego ze ródła ciepła i odbieranego z sieci ciepłowniczej;
3) jest zapewnione:
a) zabezpieczenie sieci ciepłowniczej przed pogorszeniem parametrów i jako ci
no nika ciepła w tej sieci,
b) dotrzymanie standardów jako ciowych obsługi odbiorców eksploatuj cych
instalacje odbiorcze przył czone do tej sieci;
1) wiadczenie usług przesyłowych przez przedsi biorstwo ciepłownicze lub
dystrybutora ciepła nie b dzie powodowało wzrostu opłat za dostarczanie ciepła,
ponoszonych przez odbiorców eksploatuj cych instalacje odbiorcze przył czone do tej
sieci.
§ 17. Umowa przesyłowa okre la w szczególno ci:
1) oznaczenie stron zawieraj cych umow ;
2) okre lenie miejsca oraz warunków dostarczania i odbioru ciepła, a zwłaszcza:
a) rodzaj no nika ciepła i jego parametry dla warunków obliczeniowych,
b) lokalizacj ródeł ciepła i obiektów, do których b dzie dostarczane ciepło, oraz
jego przeznaczenie,
c) wielko zamówionej mocy cieplnej i obliczeniowego nat enia przepływu w
przył czach do obiektów, o których mowa w lit. b, oraz tabele regulacyjne, a
tak e warunki i terminy wprowadzania zmian ustale w tym zakresie,
d) dopuszczalne:
- odchylenia parametrów no nika ciepła w ródle ciepła i u odbiorców oraz
wymagania dotycz ce ich dotrzymania,
- przerwy i ograniczenia w dostarczaniu ciepła,
e) wymagane zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem no nika ciepła w sieci
ciepłowniczej,
f) terminy rozpocz cia dostarczania ciepła do obiektów oraz warunki ustalania
terminów rozpoczynania i przerywania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i
dla innych potrzeb,
g) wymagania dotycz ce sposobu i warunków przesyłania ciepła zakupionego u
wytwórcy ciepła przez odbiorców przył czonych do sieci ciepłowniczej
eksploatowanej przez przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła;
3) miejsce rozgraniczenia eksploatacji urz dze lub instalacji;

4) ustalenia dotycz ce zakresu i kosztów zainstalowania dodatkowych urz dze lub
instalacji w ródle ciepła i u odbiorców oraz sposób pokrycia tych kosztów w
przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. g;
5) szczegółowe zasady ustalania terminów przeprowadzania prób i bada kontrolnych
oraz konserwacji i remontów eksploatowanych urz dze lub instalacji przez strony
umowy;
6) szczegółowe zasady wprowadzania planów ogranicze oraz wstrzymania dostarczania
ciepła;
7) prawa i obowi zki stron, w tym odpowiedzialno stron za niedotrzymanie warunków
umowy, w zakresie:
a) przekroczenia:
- zamówionej mocy cieplnej lub obliczeniowego nat enia przepływu
no nika ciepła,
- dopuszczalnych odchyle od parametrów no nika ciepła,
- dopuszczalnych przerw i ogranicze w dostarczaniu ciepła,
b) kradzie y no nika ciepła;
1) szczegółowe warunki okre lone w taryfie dla ciepła, w tym:
a) podstawy i sposoby prowadzenia rozlicze i obliczania nale no ci,
b) stawki opłat oraz warunki wprowadzania ich zmian,
c) bonifikaty, upusty i opłaty z tytułu niedotrzymania przez strony warunków
umowy,
d) warunki i terminy regulowania nale no ci;
2) termin wa no ci umowy oraz postanowienia dotycz ce zmiany warunków umowy i jej
wypowiedzenia.
§ 18. Przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła prowadzi rozliczenia i pobiera
okre lone w taryfie opłaty za wiadczenie usług przesyłowych.
Rozdział 5
Ruch sieciowy i eksploatacja sieci ciepłowniczych
§ 19. Przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła okre la organizacj ruchu
sieciowego i wyznacza dyspozytora sieci ciepłowniczej.
§ 20. 1. Ruch sieciowy polega na sterowaniu prac sieci ciepłowniczej, do której ciepło jest
dostarczane co najmniej z jednego ródła ciepła i z której ciepło jest dostarczane co najmniej
do dwóch odbiorców.
2. Przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła opracowuje program pracy sieci
ciepłowniczej, zwany dalej "programem", dla stabilnych warunków pracy oraz w przypadku
awarii lub konieczno ci wprowadzenia ogranicze w dostarczaniu i poborze ciepła; ruch
sieciowy jest prowadzony zgodnie z programem.
3. Przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła udost pnia program, na wniosek
stron, z którymi zawarło lub zawiera umow o przył czenie do tej sieci i umow sprzeda y
ciepła lub umow przesyłow .
§ 21. 1. Program powinien uwzgl dnia lokalne warunki, w tym prac ródeł
współpracuj cych z sieci oraz wymagania racjonalnego u ytkowania paliw i energii oraz
ochrony rodowiska, a tak e zapewnia najni sze koszty dostarczania ciepła do odbiorców.
2. Program powinien okre la :

1) warunki pracy sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym i w okresie letnim, w tym
szczegółowe warunki:
a) ustalania obliczeniowego nat enia przepływu no nika ciepła,
b) ustalania tabeli regulacyjnej,
c) uruchamiania i wył czania ogrzewania,
d) wprowadzania planowych przerw w eksploatacji urz dze lub instalacji w
ródłach ciepła, sieci ciepłowniczej i w złach cieplnych oraz zwi zanych z
tym przerw i ogranicze w dostarczaniu ciepła,
e) regulacji ilo ci ciepła dostarczanego ze ródeł ciepła w zale no ci od
warunków atmosferycznych i poboru ciepła przez odbiorców, a w
szczególno ci regulacji nat enia przepływu no nika ciepła i jego parametrów,
zgodnie z warunkami okre lonymi w umowach,
f) doboru obci e dla jednego lub kilku ródeł ciepła, zasilaj cych sie
ciepłownicz , pod wzgl dem minimalizacji kosztów dostarczania ciepła do
odbiorców,
g) wprowadzania planu ogranicze w dostarczaniu i poborze ciepła,
h) przył czania do sieci ciepłowniczej oraz napełniania i uruchamiania
przyjmowanych do eksploatacji odcinków sieci ciepłowniczej i przył czy nowych albo po wymianie lub remoncie,
i) kontrolowania i rejestrowania ilo ci ciepła dostarczanego ze ródeł ciepła do
sieci ciepłowniczej oraz ilo ci ciepła dostarczonego do w złów cieplnych, a w
szczególno ci nat enia przepływu i parametrów no nika ciepła,
j) współdziałania dyspozytora sieci ciepłowniczej z innymi przedsi biorstwami
energetycznymi i odbiorcami ciepła,
k) prowadzenia dokumentacji ruchu sieciowego przez dyspozytora sieci
ciepłowniczej;
2) mo liwo ci rezerwowego dostarczania ciepła w przypadku wyst pienia awarii w
ródłach ciepła i sieci ciepłowniczej;
3) zasady wprowadzania zmian w programie pracy sieci ciepłowniczej.
3. Przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła opracowuje program co najmniej na
dwa miesi ce przed rozpocz ciem sezonu grzewczego.
§ 22. 1. Dyspozytor sieci ciepłowniczej:
1) steruje prac sieci ciepłowniczej, a w szczególno ci:
a) dokonuje zmian poboru mocy cieplnej ze ródeł ciepła dostarczaj cych ciepło
do sieci ciepłowniczej,
b) prowadzi regulacj ilo ci ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej do
w złów cieplnych,
c) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła,
d) reguluje nat enie przepływu i parametry no nika ciepła w sieci ciepłowniczej;
1) realizuje program;
2) wydaje dyspozycje w przypadku wyst pienia awarii b d zagro enia dla bezpiecznej
pracy ródeł ciepła, sieci ciepłowniczej, w złów cieplnych lub instalacji odbiorczych;
3) nadzoruje wykonanie wydanych dyspozycji.
2. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie eksploatacji sieci ciepłowniczej oraz ródeł ciepła i
w złów cieplnych, przył czonych do tej sieci, wykonuj dyspozycje otrzymane od
dyspozytora sieci ciepłowniczej zgodnie z trybem okre lonym w programie.
3. Wytwórca ciepła lub odbiorca uzgadniaj z przedsi biorstwem ciepłowniczym lub
dystrybutorem ciepła plany remontów urz dze lub instalacji, maj ce wpływ na ruch

sieciowy, oraz zawiadamiaj dyspozytora sieci ciepłowniczej o terminach wył czenia i
wł czenia tych urz dze lub instalacji.
§ 23. 1. Dyspozytor sieci ciepłowniczej:
1) prowadzi dokumentacj ruchu sieciowego, w której odnotowuje wa niejsze
wydarzenia zwi zane z ruchem sieciowym i wydane dyspozycje oraz sposób ich
wykonania;
2) nadzoruje realizacj umów sprzeda y i umów przesyłowych w zakresie postanowie
dotycz cych wielko ci poboru mocy cieplnej, a w szczególno ci nat enia przepływu i
parametrów no nika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej ze ródeł ciepła oraz
do w złów cieplnych przył czonych do tej sieci;
3) udziela współpracuj cym z nim przedsi biorstwom energetycznym i odbiorcom
danych informacji dotycz cych obecnych i przewidywanych warunków
dostarczania i odbioru ciepła, wyst puj cych zakłóce i awarii oraz przewidywanych
terminów ich usuni cia.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawiera podstawowe dane
charakteryzuj ce warunki pracy sieci ciepłowniczej oraz przył czonych do niej ródeł ciepła i
w złów cieplnych.
3. Zakres prowadzenia dokumentacji ruchu sieciowego okre la przedsi biorstwo ciepłownicze
lub dystrybutor ciepła oraz przekazuje do wiadomo ci współpracuj cym z nim
przedsi biorstwom energetycznym i odbiorcom.
§ 24. 1. Przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła, eksploatuj c sie ciepłownicz ,
zapewnia utrzymanie zdolno ci tej sieci do realizacji dostaw ciepła w sposób ci gły i
niezawodny, przy zachowaniu obowi zuj cych wymaga jako ciowych.
2. Eksploatacj sieci, o której mowa w ust. 1, nale y prowadzi zgodnie z instrukcj
eksploatacji, zwan dalej "instrukcj ", zatwierdzon przez osob kieruj c przedsi biorstwem
ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła.
§ 25. Instrukcja okre la procedury i sposoby wykonywania czynno ci zwi zanych z
eksploatacj sieci ciepłowniczej, a w szczególno ci dotycz ce:
1) uruchamiania i napełniania oraz zatrzymywania i opró niania parowej i wodnej sieci
ciepłowniczej;
2) trwałego i okresowego wył czania z eksploatacji sieci ciepłowniczej i jej odcinków, w
tym sposobu zabezpieczenia przed korozj ;
3) regulacji hydraulicznej sieci ciepłowniczej, a w szczególno ci rozdziału no nika ciepła
do w złów cieplnych;
4) przekazywania sieci ciepłowniczej do remontów oraz jej przyjmowania do
eksploatacji po remoncie;
5) prowadzenia remontów, konserwacji i modernizacji sieci ciepłowniczej;
6) post powania w przypadku wyst pienia nadmiernych ubytków no nika ciepła oraz
stwierdzenia pogorszenia jako ci no nika ciepła;
7) post powania w przypadku awarii sieci ciepłowniczych i przył czy;
8) zakresu kontroli szczelno ci sieci ciepłowniczej;
9) zakresu i terminu przeprowadzania okresowych przegl dów i kontroli stanu
technicznego sieci ciepłowniczej, a w szczególno ci:
a) armatury i kompensatorów,
b) kanałów i komór, punktów stałych, podpór i innych elementów
konstrukcyjnych,
c) ruroci gów i powłok izolacyjnych,

d) sygnalizacji zawilgocenia ruroci gów i przecieków;
10) sposobu odwadniania komór i kanałów z wód gruntowych i opadowych, a w razie
awarii - z wody sieciowej;
11) okre lenia punktów pomiarowo-kontrolnych, w których prowadzona jest okresowa lub
ci gła rejestracja parametrów no nika ciepła i pomiary nat enia przepływu no nika
ciepła;
12) sposobu kontrolowania jako ci no nika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej ze
ródeł ciepła i zwracanego do tej sieci z w złów cieplnych.
§ 26. 1. Przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła wykonuje, nie rzadziej ni co
trzy lata, okresowe analizy pracy sieci ciepłowniczych, dla których wielko zamówionej
mocy cieplnej przekracza 5 MW; analizy te powinny obejmowa :
1) ocen stanu technicznego;
2) okre lenie:
a) rodzaju i przyczyn awarii i zakłóce w dostarczaniu i poborze ciepła, jakie
wyst piły w ródłach ciepła, sieciach ciepłowniczych, przył czach i w złach
cieplnych,
b) nat enia przepływu no nika ciepła, spadku ci nienia i stopnia wykorzystania
zdolno ci przesyłowych poszczególnych odcinków sieci ciepłowniczych;
1) ocen :
a) ubytków no nika ciepła,
b) strat ciepła i mocy cieplnej podczas przesyłania,
c) jako ci pracy w złów cieplnych, przył czonych do sieci ciepłowniczej,
d) dotrzymywania warunków dostarczania i odbioru ciepła w zakresie:
- jako ci regulacji hydraulicznej,
- zgodno ci rzeczywistych temperatur no nika ciepła z tabel regulacyjn ,
- przekroczenia zamówionej mocy cieplnej i obliczeniowego nat enia
przepływu no nika ciepła;
2) porównanie planowanych i rzeczywistych kosztów dostarczania ciepła do odbiorców
oraz okre lenie przyczyn powstałych ró nic z ich porównania;
3) ko cow ocen prawidłowo ci eksploatacji i sterowania prac sieci ciepłowniczej
wraz z wnioskami i zaleceniami do aktualizacji programu i instrukcji.
2. Osoba kieruj ca przedsi biorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła ustala
cz stotliwo wykonywania analiz pracy sieci ciepłowniczych oraz zakres tych analiz.
Rozdział 6
Standardy jako ciowe obsługi odbiorców
§ 27. Standardy jako ciowe obsługi odbiorców obejmuj :
1) warunki sprzeda y ciepła w zakresie:
a) zapewnienia obliczeniowego nat enia przepływu no nika ciepła,
b) dotrzymywania parametrów no nika ciepła,
c) rozpocz cia i przerwania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji,
d) planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim;
2) warunki wstrzymania dostarczania ciepła do odbiorców;
3) dotrzymywanie terminów:
a) załatwiania interwencji, skarg i za ale ,

b) zawiadamiania odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania
ciepła, które wymagaj dostosowania instalacji odbiorczych do nowych
warunków.
§ 28. 1. Je eli wytwórca ciepła i przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła jako
odbiorca nie ustal w umowie sprzeda y ciepła standardów jako ciowych, o których mowa w
§ 27 pkt. 1, strony umowy obowi zuj nast puj ce standardy:
1) odchylenie od obliczeniowego nat enia przepływu no nika ciepła, dostarczanego do
sieci ciepłowniczej parowej lub sieci gor cej wody, nie powinno przekracza : +5 % i 5 %;
2) odchylenie temperatury no nika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej i
zwracanego z tej sieci, w stosunku do tabeli regulacyjnej, nie powinno przekracza :
a) w sieciach parowych: +10 % i -5 %,
b) w sieciach gor cej wody: +2 % i -2 %;
3) rozpocz cie i przerwanie dostarczania ciepła do sieci ciepłowniczej na potrzeby
ogrzewania powinno nast pi nie pó niej ni :
a) w sezonie grzewczym - w ci gu 12 godzin od wydania dyspozycji przez
dyspozytora sieci ciepłowniczej,
b) poza sezonem grzewczym - w ci gu 24 godzin od wydania dyspozycji przez
dyspozytora sieci ciepłowniczej;
4) planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie letnim:
a) nie mo e przekroczy 10 dni, gdy ciepło jest dostarczane do sieci
ciepłowniczej z jednego ródła ciepła,
b) w pozostałych przypadkach nie mo e przekroczy 14 dni - pod warunkiem e
przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła zostan powiadomieni o
planowanej przerwie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, dla umo liwienia
zakupu ciepła z innego ródła lub dostarczenia ciepła z własnego ródła.
2. Je eli przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła i odbiorca nie ustal w umowie
sprzeda y ciepła standardów jako ciowych, o których mowa w § 27 pkt 1, strony umowy
obowi zuj nast puj ce standardy:
1) odchylenie od obliczeniowego nat enia przepływu no nika ciepła dostarczanego do
w zła cieplnego nie powinno przekracza :
a) w sieciach parowych: +3 % i -8 %,
b) w sieciach gor cej wody: +5 % i -5 %;
2) odchylenie temperatury no nika ciepła dostarczanego do w zła cieplnego w stosunku
do tabeli regulacyjnej nie powinno przekracza :
a) w sieciach parowych: +5 % i -10 %,
b) w sieciach gor cej wody: +5 % i -5 %, pod warunkiem e temperatura wody
zwracanej z w zła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabel
regulacyjn , z tolerancj +7 % i -7 %;
3) rozpocz cie i przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji powinno
nast pi nie pó niej ni w ci gu 12 godzin od zło enia wniosku przez odbiorc ;
4) planowane przerwy w dostarczaniu ciepła w okresie letnim nie mog przekroczy 14
dni, a odbiorc nale y powiadomi o terminach tych przerw z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.
§ 29. Je eli strony nie okre liły w umowie sprzeda y ciepła standardów jako ciowych obsługi
odbiorców, o których mowa w § 27 pkt 3 lit. a, strony umowy obowi zuj nast puj ce
standardy:
1) udzielenie informacji na danie odbiorców nast puje w ci gu:

a) 12 godzin - informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usuni cia
przerw i zakłóce w dostarczaniu ciepła,
b) 7 dni - informacji pisemnych o przewidywanym terminie usuni cia przerw i
zakłóce w dostarczaniu ciepła;
2) udzielenie odpowiedzi na interwencje, skargi i za alenia odbiorców nast puje w ci gu:
a) 12 godzin - informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi
składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia
pisemnego wyja nienia,
b) 14 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i za alenia odbiorców
składane na pi mie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi zło one przez
telefon, które wymagaj przeprowadzenia dodatkowych analiz,
c) 30 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i za alenia odbiorców
składane na pi mie, które wymagaj przeprowadzenia post powania
wyja niaj cego.
§ 30. 1. Sprzedawca ciepła powiadamia odbiorców o planowanych zmianach warunków
dostarczania ciepła, o których mowa w § 27 pkt 3 lit. b, w terminie okre lonym w umowie
sprzeda y ciepła, a w przypadku gdy umowa sprzeda y nie okre la tego terminu - z
wyprzedzeniem, umo liwiaj cym dostosowanie instalacji odbiorczych do nowych warunków.
2. Termin wyprzedzenia, o którym mowa w ust. 1, nie powinien by krótszy ni :
1) 24 miesi ce - je eli zmiana jest wprowadzana przez wytwórc ciepła;
2) 12 miesi cy - je eli zmiana jest wprowadzana przez przedsi biorstwo ciepłownicze
lub dystrybutora ciepła.
§ 31. 1. Przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła wykonuje, na zlecenie
odbiorcy, czynno ci zwi zane z uruchomieniem i przerwaniem dostarczania ciepła do
wskazanych przez odbiorc obiektów.
2. Czynno ci, o których mowa w ust. 1, przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła
wykonuje:
1) nieodpłatnie - w przypadku gdy jest to pierwsze zlecenie odbiorcy na:
a) rozpocz cie dostarczania ciepła do wskazanego obiektu po przył czeniu tego
obiektu do sieci ciepłowniczej,
b) rozpocz cie dostarczania ciepła w danym roku w celu ogrzewania wskazanego
obiektu,
c) przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania wskazanego obiektu po
rozpocz ciu dostarczania ciepła;
2) odpłatnie - za ka de dodatkowe zlecenie odbiorcy dotycz ce przerwania lub
rozpocz cia dostarczania ciepła do wskazanych obiektów.
§ 32. Przedsi biorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła wykonuje zlecone przez
odbiorców czynno ci zwi zane z rozpocz ciem i przerwaniem dostarczania ciepła w
terminach okre lonych w umowach, a w przypadku gdy umowy nie okre laj tych terminów,
czynno ci te s wykonywane w terminach okre lonych w § 28 ust. 2 pkt 3.

Rozdział 7
Przepisy przej ciowe i ko cowe
§ 33. Warunki przył czenia okre lone przed dniem wej cia w ycie rozporz dzenia
zachowuj wa no przez okres w nich oznaczony, o ile nie s sprzeczne z przepisami
niniejszego rozporz dzenia.
§ 34. W przypadku braku analiz pracy sieci, o których mowa w § 26 ust. 1, analizy te nale y
wykona nie pó niej ni do dnia 31 sierpnia 2005 r.
§ 35. Do spraw wszcz tych i niezako czonych do dnia wej cia w ycie rozporz dzenia
stosuje si przepisy tego rozporz dzenia.
§ 36. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

