
Projekt umowy   
przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 

 
zawarta w Ostródzie w dniu ............................ roku pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie  
14-100 Ostróda ul. Marszałka Piłsudskiego 21, 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowe   w Olsztynie 
pod numerem KRS – 0000129011, kapitał zakładowy 2.660.600,00 PLN, posiadającym nr NIP 741-
000-37-28 oraz rachunek rozliczeniowy  w Banku Millennium S.A.  nr konta   93 1160 2202 0000 
0000 6194 1584, 
reprezentowanym przez : 
mgr inż. Jacka Kordalewskiego – Prezesa Zarządu  
zwanym w treści umowy Dostawcą,  
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie  
pod numerem KRS – …………………. , posiadającą   nr NIP ………………………………………... 
oraz rachunek rozliczeniowy  w Banku ………………….  nr konta  …………………………………..   
reprezentowaną przez: 
1 ………………………………………………………………………………… 
 
2. ………………………………………………………………………………..  
 
zwanym dalej w treści umowy Odbiorcą: 
 
dotycząca określenia zasad finansowania i realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na 
wykonaniu przyłącza wysokich parametrów oraz przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej,  
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291) w związku z planowanym 
zawarciem pomiędzy Stronami umowy sprzedaży ciepła. 
 

§ 1 
Strony umowy oświadczają, że Odbiorca wystąpił do Dostawcy z wnioskiem  
o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, na podstawie których zostały wystawione 
warunki  techniczne  przyłączenia nr ……….. z dnia ………………. i przystępują do wspólnych 
działań mających na celu podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku nr …… przy              
ul. ……………………………… w Ostródzie. 
 

§ 2 
Odbiorca oświadcza, że ma prawo do dysponowania nieruchomością położoną  w Ostródzie  przy      
ul. …………………………..   w obrębie ewidencyjnym …….. działki nr …………..  Dla 
nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
Nr KW ……………………….. . 
 

§ 3 
1. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje: 
1) Opracowanie projektu technicznego przyłącza cieplnego zgodnie z warunkami technicznymi,          
o których mowa w § 1. 



2) Prace budowlane związane z wykonaniem przyłącza cieplnego o długości ……………. mb. 
3) Zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, zgodnie z dokumentacją techniczną, o której 
mowa w pkt 1.  
2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 należy do zadań Dostawcy. 
3. Obowiązkiem Odbiorcy jest uiszczenie opłaty przyłączeniowej na rzecz Dostawcy według 
aktualnych przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. 
4. Wielkość opłaty przyłączeniowej ustala się na podstawie aktualnej taryfy dla ciepła Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Ostródzie, stanowiącej załącznik do decyzji 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i wynosi ona kwotę w wysokości …………………. zł netto 
(plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów), brutto …………. zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………). 
5. Opłata przyłączeniowa zostanie uiszczona przez Odbiorcę przelewem na konto Dostawcy nr 93 
1160 2202 0000 0000 6194 1584 Bank Millennium S.A. w terminie 14 dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu przyłączenia cieplnego. 
6. Prace związane z przeprowadzaniem prób przyłączenia zostaną wykonane w obecności 
przedstawicieli Dostawcy i Odbiorcy. 
 

§ 4 
Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 nastąpi do dnia ………………r. 
 

§ 5 
1. Przyłącze wysokich parametrów jest własnością Dostawcy. 
2. Miejscem rozgraniczenia własności i eksploatacji instalacji i urządzeń znajdujących się w 
pomieszczeniu węzła cieplnego między Dostawcą a Odbiorcą, są pierwsze zawory odcinające 
przyłącza sieci cieplnej od węzła ciepłowniczego. Układ pomiarowo-rozliczeniowy jest również 
własnością Dostawcy. 
 

§ 6 
1. Odbiorca w terminie do 2 tygodni od dnia zakończenia robót wynikających z niniejszej 
umowy, o których mowa w § 3 ust. 1, ustanowi w formie aktu notarialnego bez wynagrodzenia 
służebność przesyłu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na rzecz Dostawcy na nieruchomości, o której 
mowa w § 2 ust. 1, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW ……….. 
polegającą na tym, że Dostawca może korzystać w zakresie, opisanym w ust. 2 z nieruchomości 
obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń ciepłowniczych. 
2. Ustanowiona przez Odbiorcę służebność przesyłu polegać będzie w szczególności na 
bezwarunkowej zgodzie na istnienie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych na 
nieruchomości Odbiorcy, zapewnieniu Dostawcy nieodpłatnego i swobodnego korzystania w każdym 
czasie z pasa gruntu zajmowanego przez sieć, instalacje i urządzenia oraz na prawie nieodpłatnego i 
swobodnego dostępu (prawo przejścia i przejazdu) do sieci, instalacji i urządzeń w każdym czasie w 
szczególności w celu dokonania bieżącej obsługi,  remontu, wymiany, rozbudowy, przebudowy, 
konserwacji, modernizacji, usunięcia awarii lub usterki tej sieci, instalacji lub urządzeń, lub każdej 
innej czynności związanej z siecią, instalacją lub urządzeniami. 
3. W przypadku braku ustanowienia służebności, o której mowa w ust. 1 w terminie tam wskazanym, 
Dostawca zwolniony jest z odpowiedzialności związanej z przebiegiem sieci na nieruchomości 
zarówno w stosunku do Odbiorcy jak i przyszłych nabywców nieruchomości. Odpowiedzialność w 
stosunku do osób trzecich, z tytułu posadowienia sieci na nieruchomości, ponosić będzie wyłącznie 
Odbiorca. 

 
§ 7 

1.Gotowość rozpoczęcia dostarczania ciepła do węzła nastąpi od dnia ………….r. 



2. W terminie …… dni po dokonaniu przyłączenia Odbiorca podpisze umowę z Dostawcą na dostawę 
energii cieplnej na moc zamówioną …….. zgodnie z taryfą dla ciepła Dostawcy, zatwierdzoną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
3. Odbiorca zobowiązuje się do poboru ciepła z sieci ciepłowniczej Dostawcy przez okres 
nie krótszy niż 10 lat liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży ciepła.  
 

§ 8 
1. W przypadku rezygnacji z poboru ciepła z sieci cieplnej, Odbiorca zwróci Dostawcy  wszystkie 
nakłady poniesione z przyłączeniem sieci cieplnej, której dotyczy niniejsza umowa. 
2.W przypadku zbycia prawa własności budynków, Odbiorca zobowiązuje się do przeniesienia na 
następcę prawnego praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy i umowy wymienionej w § 7 
ust. 2. 

§ 9 
1. Za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za: 

1) opóźnienie realizacji prac przyłączeniowych wymienionych w § 4, w stosunku do ustalonych w 
umowie terminów  strona, która spowodowała opóźnienie zapłaci drugiej stronie karę umowną 
w wysokości 0,1 % wartości netto opłaty przyłączeniowej określonej w § 3 ust. 4  za każdy 
dzień zwłoki, 

2) za niepodpisanie umowy dostawy  energii cieplnej w terminie ustalonym w § 7 ust. 2  z winy 
Odbiorcy, Odbiorca będzie opłacał na rzecz Dostawcy równowartość opłaty za zamówioną moc 
cieplną dla obiektu opisanego w § 1. 

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna 
nie pokrywa poniesionej szkody. 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz 
powołane na wstępie przepisy i inne mające zastosowanie przy jej realizacji.  
 

§ 11 
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności wyłącznie w 
drodze pisemnego aneksu podpisanego przez strony umowy. 
 

§ 12 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
dla Dostawcy . 
 

§ 13 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 ODBIORCA       DOSTAWCA 
 
 
 
 
 


