BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło
Nr 286 (286) 15 listopada 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRE.WRC.4210.30.5.2019.113.XIII.ESz

DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego

„GEOTERMIA MAZOWIECKA” S.A.
z siedzibą w Mszczonowie,
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,
zawartego w piśmie z dnia 30 września 2019 r., znak: L.dz.1556/2019, ostatecznie skorygowanego
pismem z dnia 6 listopada 2019 r., znak: L.dz. 1788/2019, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,
postanawiam
zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji, na okres do 30 czerwca 2021 r.
UZASADNIENIE
W dniu 30 września 2019 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo,
posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne, posiadające
koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej
obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 – 46 ustawy – Prawo
energetyczne.
W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi
w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia
22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2017 r., poz. 1988).
Ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie
uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy.
Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono zgodnie
z uprawnieniem Prezesa URE wynikającym z art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo energetyczne,
w celu umożliwienia oceny jej funkcjonowania w pełnym roku kalendarzowym oraz złożenia kolejnej
taryfy po sporządzeniu sprawozdania finansowego.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.
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POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1460 ze zm.)). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki,
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego).
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785 ze zm.). Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu
Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów Tytułu IV –Zwolnienie od
kosztów sądowych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy
prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisów art. 117
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy –
Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do
ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”.
6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej
opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
Z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
Adam Dobrowolski
Dyrektor Departamentu

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

Eliza Sztylko - Główny Specjalista

Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Otrzymuje:
1. Geotermia Mazowiecka S.A.
ul. Spółdzielcza 9a
96 - 320 Mszczonów
2. a/a
2
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TA R YFA DLA C IEPŁA
„G EO TERM IA M A ZO W IECK A ” S.A
ul. Spółdzielcza 9A
96 - 320 Mszczonów
N IN IE JS Z A T A r \ 7 A STANOW I
ZA ŁĄ C ZN IK
0 0 DEC YZJI PREZESA U R !

I dnia
nr

M3>- * lU- E S i
PKRZES

IRZęDU REGULACJI ENERGETYKI
Z upoważnieni«

DYREKTOR
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII

Spis tr e ś c i:

Część I.

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

Część II.

Zakres prowadzonej przez „Geotermię Mazowiecką” S.A.
działalności gospodarczej dotyczącej zaopatrzenia w ciepło

Część III.

Grupy odbiorców

Część IV.

Rodzaje oraz wysokość cen i opłat

4 .1 .
4 .2 .

Część V.
5 .1 .
5 .2 .
5 .3 .
5 .4 .

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych
grup odbiorców
Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Warunki stosowania cen i stawek opłat zawartych w taryfie
Zasady ustalania cen i stawek opłat
Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy obsługi odbiorców.
Zasady rozliczeń
Postępowanie reklamacyjne

GEOTERMIA MAZOWIECKA
spć.lka akcyjna

96-320 Mszczonów, ul- spółdzielcza SA
te!. {0-16) 855-27-93
N IP 838-10-29-431
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C
C Z ĘŚĆ OGÓLNA
1. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.,
poz.755, ze zm),

• rozporządzenie o taryfach-rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1988),

• rozporządzenie o systemach ciepłowniczych - rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 15 stycznia 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).

• sprzedawca - przedsiębiorstwo ciepłownicze zajmujące się wytwarzaniem ciepła we
własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnym
źródle lub zakupionego.

• taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim
odbiorców w trybie określonym ustawą,

• grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek
opłat oraz warunków ich stosowania,

• odbiorca - każdego, kto otrzymuje
z przedsiębiorstwem energetycznym,

lub

pobiera

ciepło

na

podstawie

umowy

• źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

• sieć ciepłownicza - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła, należące do „Geotermii Mazowieckiej” S.A.
KKtiULAC. I KNKRGfcTYKl
Z u[)«» j/niiniy

DYRFKTOS
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• instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do
transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
• obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
• układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi
przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła,
których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania
ciepła.
• zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu
roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie
z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest
niezbędna do zapewnienia:
-pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach,
-utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
-prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
• nielegalny pobór ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo
częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w
ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonanych przez układ pomiaroworozliczeniowy.
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług
(VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

C ZĘŚĆ II
2.Z A K R E S PRO W A DZO N EJ PRZ EZ „G E O T E R M IĘ M A ZO W IEC K Ą ” S .A .
DZIAŁALN OŚCI G O SPO D A R C Z EJ D O T Y C Z Ą C E J ZAO PATRZEN IA W
C IE P Ł O
Działalność gospodarcza dotycząca zaopatrzenia w ciepło prowadzona jest na podstawie
udzielonych „Geotermii Mazowieckiej” S.A. dnia 10 grudnia 1998 r. przez prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki koncesji:
1. Na wytwarzanie ciepła w okresie do 31 grudnia 2025 r.
Nr WCC/699/113/W/3/98/MJ z późniejszymi ztr^j^r^rr^i-tTV
DYRFKTOR

2. Na przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie do'3!1
i R (l ‘1
Nr PCC/728/113/W/3/98/MJ z p óżniejszyrm ^i^ arm ** ^

{¿him Dobrowolni'
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3.G R U PY ODBIORCÓW

GRUPA

SI

C H A R A K T ER Y STY K A G R U PY O D BIO RCÓ W

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej, przy łączeni do sieci ciepłowniczej,
zasilanej z Ciepłowni „Chodaków” przy ul. Wiskozowej 3 w Sochaczewie,
opalanej miałem węglowym i biomasą.

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej
Ml

w której nośnikiem ciepła jest woda o granicznej temperaturze zasilania 80°C
i pow rotu 60°C zasilanej z Zakładu Geotermalnego przy ul. Sienkiew icza 58A
we Mszczonowie
Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej

M2

w której nośnikiem ciepła jest woda o granicznej temperaturze zasilania 70UC
i powrotu 50°C zasilanej z Zakładu Geotermalnego przy ul. Sienkiewicza 58A
we Mszczonowie

B 1

Ol

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej
zasilanej z Kotłowni przy ul. Kilińskiego 2 w Błoniu

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłow niczej
zasilanej z Kotłowni przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim
Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej, przyłączeni do sieci ciepłowniczej,

S2

Ż1

zasilanej z kotłowni przy ul Okrężnej 25A w Sochaczewie, opalanej miałem
węglowym .

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej
zasilanej z Kotłowni przy' ul. Czystej 6 w Żyrardowie
1

Mi <- K G I L U

/. upn« ażnirnEi

1 ENERGETYKI

m rektor
W.PARTAMKNIU RYNKÓW ENF.3GIJ
EI.EKTRVC7.NEJ I CIEPE

15

BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło
Nr 286 (286) 15 listopada 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C ZĘŚĆ IV
4. RO D ZA JE ORAZ W YSO KO ŚĆ CEN I STA W EK OPŁAT

4.1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup odbiorców:

Grupa S I
Lp.

Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn. miary

Wysokość ceny
lub stawki opłat

1.

Cena za zamówioną moc cieplną
za rok
bez VAT*

zł/MW
128 617,44

rata za m-c
*
2.

3.

4a.

bez VAT*

zł/MW

bez VAT*

zł/GJ

36,66

bez VAT*

zł/m3

12,38

Stawka opłat stałych za usługi
przesyłowe
za rok
bez VAT*

zł/MW

33 465,69

10718,12

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

zł/MW
rata za m-c
♦
4b.

bez VAT*

2 788,81

Stawka opłat zmiennych za usługi
przesyłowe
bez VAT*

zł/GJ

10,66

*Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki nie zawierają podatku VAT . Podatek VAT
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
i ¡w. ¡.i REGULACJI ENERGETYKI
/. u|io\uiż:iipni>.i
DYREKTOR
'>£{'\RT.V\IEN l ii RYNKÓW ENERGII
l i EKTRYCZNEJ I CIEPŁA^

rmnri Dobrowolsk
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Grupa M 1 i M2
Lp.
1.

2.

3.

4a.

4b.

4c

4d

Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn. Miary

Wysokość ceny lub staw'ki opłat

zł/MW

121 837,23

Cena za zamówioną moc cieplną
za rok
bez VAT*
rata za m-c
bez VAT’

10 153,10

zł/MW

Cena ciepła
52,11

bez VAT*

zł/GJ

bez VAT*

zł./m3

13,85

Stawka opłat stałych za usługi
przesyłowe Grupa M1
za rok
bez VAT*
rata za m-c
bez VAT*

zł/MW

32 799,85

zł/MW

2 733,32

zł/GJ

12,05

zł/MW

29 065,83

zł/MW

2 422,15

zł/GJ

12,15

Cena nośnika ciepła

Stawka opłat zmiennych za usługi
przesyłowe Grupa M1
bez VAT*
Stawka opłat stałych za usługi
przesyłowe Grupa M2
za rok
bez VAT*
rata za m-c
bez VAT*
Stawka opłat zmiennych za usługi
przesyłowe Grupa M2
bez VAT*

* Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki nie zawierają podatku VAT .Podatek
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
.
I RZĘDU Rl-.GUI.ACJIE NERGKTVKi
f.

upoważnienia

OYRFKTOR
n U ’ tRTAMKM L; RYNKÓW ENTRGil

LiKKIRYCZNK/tCIEm

itm Dobrowols.
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G ru p a B 1

Lp.

R o d z a j c e n y lu b s t a w k i o p ła t

J e d n . M ia r y

W y s o k o ś ć c e n y lu b s t a w k i
o p ła t

1.

Cena za zamówioną moc cieplną
za rok
bez VAT*

zł/MW

103 241,84

zł/MW

8 603,49

bez VAT*

zł/GJ

64,73

bez VAT*

zł./m3

14,62

Stawka opłat stałych za usługi
przesyłowe
za rok
bez VAT*

zł/MW

23 069,49

zł/MW

1 922,46

rata za m-c
2.

3.

4a.

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

rata za m-c
4b.

bez VAT*

bez VAT*

Stawka opłat zmiennych za usługi
przesyłowe
bez VAT*

zł/GJ

10,64

* Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki nie zawierają podatku VAT .Podatek
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ł -K K Z h b

UK7.ęF)i: REGULACJI FNERGF.TYKI
Z upoważnienia
111 K rK IIIK
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII
FI FKTRYCZNFJ I CIEPLJ

Dohrowoh
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Grupa O l
Lp.

Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn. miary

Wysokość ceny
lub staw ki opłat

1.

Cena za zamówioną moc cieplną
za rok
bez VAT*

3.

4a.

zł/MW

bez VAT*

zł/GJ

66,04

bez VAT*

zł/m3

18,98

Stawka opłat stałych za usługi
przesyłowe
za rok
bez VAT*

zł/MW

25 487,36

zł/MW

2 123,95

10 388,68

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

rata za m-c
4b.

124 664,21

bez VAT*

rata za m-c

2.

zł/MW

bez V AT*

Stawka opłat zmiennych za usługi
przesyłowe
bez VAT*

12,14

zł/GJ

* Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki nie zawierają podatku VAT . Podatek VAT
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

: UK/K,'.
i RZęDU k E G G U C JI ENERGETYKI
Z iipouiúnicniu

DYREKTOR
•<EP \RT.\MENTU RYNKÓW ENERGII
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Grupa S2
Lp.

Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn. miary

Wysokość ceny
lub stawki opłat

1.

Cena za zamówioną moc cieplną
za rok
bez VAT*
rata za m-c
bez VAT*

2.

zł/MW

192 636,29

zł/MW

16 053,02

Cena ciepła

3.

bez VAT*

zł/GJ

37,14

bez VAT*

zł/m3

12,50

zł/MW

39 552,83

zł/MW

3 296,07

Cena nośnika ciepła

4a.

Stawka opłat stałych za usługi
przesyłowe
za rok
bez VAT*
rata za m-c
bez VAT*

4b.

Stawka opłat zmiennych za usługi
przesyłowe
bez VAT*

8,28
zł/GJ

* Ustalone w taryfie dla ciepła ceny

stawki nie zawierają podatku VAT . Podatek VAT
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Grupa Ż1
Lp.

Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn. miary

Wysokość ceny
lub stawki opłat

1.

2.

Cena za zamówioną moc cieplną
za rok
bez VAT*
rata za m-c
bez VAT*

zł/MW

112 314,61

zł/MW

9 359,55

zł/GJ

59,45

Cena ciepła
bez VAT*

* Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki nie zawierają podatku VAT . Podatek VAT
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami^ r i :< i'i. \t jl ENERGETYKI
upoważnienia

DYREKTOR
■>KP\RTAMENiU RYNKÓW ENERGII

20

BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło
Nr 286 (286) 15 listopada 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2.Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
Gmina Sochaczew, Gmina Błonie, Gmina Mszczonów , Gmina Ożarów Mazowiecki posiada
uchwalone założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (o
którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy). Ponieważ jednak Sprzedawca nie planuje poniesienia
w I roku stosowania taryfy nakładów na przyłączenie nowych odbiorców do sieci
ciepłowniczej, to uwzględniając postanowienia § 7 ust. 6 rozporządzenia o taryfach , niniejsza
taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci.

C Z ĘŚĆ V

5. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STA W EK OPŁAT

5.1 Zasady ustalania cen stawek i opłat.
Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z
zasadami określonymi w art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia o taryfach.

5.2. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy obsługi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów
jakościowych nośnika ciepła i standardów obsługi odbiorców, które określone zostały
w rozdziale 6 rozporządzenia o systemach ciepłowniczych
5.3. Zasady rozliczeń.
Rozliczania z odbiorcami ciepła prowadzone będą na zasadach określonych w rozdziale 4
rozporządzenia o taryfach. W szczególności w przypadku:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła.
stosuje się odpowiednio postanowienia tego rozdziału rozporządzenia o taryfach, przy czym
opłatę za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie odpowiednich cen i stawek opłat
określonych w niniejszej taryfie w wysokoścj;ł ^ iy Ą ^ ^ | I'ENKRGFTYKI
Z upoważnieniu
DYREKTOR
departamentu rynków energii
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5.4. Postępowanie reklamacyjne.
Jeżeli w umowie sprzedaży ciepła strony nie postanowiły inaczej, wówczas w zakresie
dotyczącym postępowania reklamacyjnego stosuje się standardy określone w § 26
rozporządzenia o systemach ciepłowniczych .
Reklamacje przyjmowane są w siedzibie firmy „Geotermia Mazowiecka” SA w Mszczonowie
przy ul. Spółdzielczej 9A, tel. (0-46) 855-27-93, w godzinach 800 — 15 30.
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