
         Zarządzenie Nr 7/2020

Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów, 

Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z o. o.

w Krzyżu Wlkp. 

z dnia 23.04.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

Na  podstawie  §  22  aktu  założycielskiego  Spółki  Zakład  Wodociągów,

Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krzyżu Wlkp. (tekst

jednolity wprowadzony Zarządzeniem Nr 14/2017 Prezesa ZWKiC Spółki z o.o. w Krzyżu

Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2017 r.), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz 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) zarządzam, co następuje:

§  1.  Punkt  5  w  część  IV  Taryfy  dla  ciepła  nr  TC-/2018/XVI/ŁC  z  dnia

17.12.2018  r.,  zatwierdzonej  Zarządzeniem  nr  31/2018  Prezesa  Zarządu  Zakładu

Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z o.o. w Krzyżu Wlkp. z dnia 19.12.2018

r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierzam Głównej  Księgowej ZWKiC Sp. z  o.o.  w

Krzyżu Wlkp. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.04.2020 r

 



`

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

zł/m neto zł/m neto
839,46
904,11
968,73

514,46
454,11
518,73

c. Nadzór techniczny nad realizacją inwestycji.
d. Uruchomienie sieci ciepłowniczej.
e. Zakup głównego licznika ciepła.
Opłatę przyłączeniową należy określać jako szacunkowy koszt na etapie wydania warunków  
przyłączenia do sieci ciepłowniczej i rozliczyć wg rzeczywistego kosztu niezwłocznie po realizacji 
umowy przyłączeniowej.

Średnica przyłącza

mm
20-25
32-40
50-65

Opłata nie zawiera:
a. Nakładów na zakup i montaż węzła ciepłowniczego Odbiorcy ciepła.
b. Kosztów przygotowania pomieszczenia dla węzła cieplnego lub innych rozwiązań w celu 
zapobieżenia dostępu osób nieupoważnionych oraz doprowadzenia instalacji zimnej wody, 
elektrycznej, oświetleniowej oraz odprowadzającej wody z węzła cieplnego.
W opłacie uwzględniono:
a.  Opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza do obiektu Odbiorcy.
b. Uzyskanie pozwolenia na budowę przyłącza do obiektu Odbiorcy.

Stawki opłat za przyłączenie

za pierwszy 
metr

za każdy 
następny

Załącznik do zarządzenia nr 7/2020 Prezesa ZWKiC Sp. z o.o. 
w Krzyżu Wlkp. z dnia 23.04.2020 r. 

5. Stawka opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej

Za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej pobierana jest opłata przyłączeniowa, określona 
w tabeli poniżej. Opłata przyłączeniowa zależy od średnicy przyłączenia oraz długości przyłącza      
i stanowi 1/4 kosztów przyłączenia. Pozostała część fnansowana jest ze środków Zakładu 
Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o.  w Krzyżu Wlkp.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. 


