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Zawarta w dniu .............................. pomiędzy: 
 
ENERGA Ciepło Ostrołęka Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce,                      
przy ulicy Celnej 13 (07-410), o kapitale zakładowym w wysokości 13.919.000,00 zł, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000058898 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku                   
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP  758-00-00-309, REGON 550398985, 
reprezentowaną przez: 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
zwaną dalej Spółką, 
 
a...................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
reprezentowaną przez: 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
zwaną dalej Klientem, 
 
zwanymi łącznie Stronami, o następującej treści: 
  
 § 1 
1.  Przedmiotem Umowy jest budowa przyłącza sieci ciepłowniczej oraz określenie działań                              
techniczno-organizacyjnych stron związanych z przyłączeniem do tej sieci węzła cieplnego                                          
w budynku przy ul. ....................................................................................................................................................... . 
2.  Umowę zawiera się w oparciu o ustawę z dn. 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
nr 09, poz. 625 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16, poz. 92)                                
oraz w oparciu o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej Nr 000 / ....... / 0000 z dn. ........................ r. 
stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 
3.  Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych                                         
i budowlano-montażowych oraz ich finansowania i odbioru przez Strony na zasadach określonych w Umowie. 

§ 2 
Klient oświadcza, że w stosunku do nieruchomości położonej w ....................... przy ulicy ........................... , 
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr .................. przysługuje mu prawo własności nieruchomości.                                  
Dla nieruchomości tej w Sądzie ......................... w ........................, Wydział Ksiąg Wieczystych,                                  
prowadzona jest Księga Wieczysta  ...................................... . 

§ 3 
1. Spółka zobowiązuje się: 

1) wykonać projekt, (zgodnie z planem sytuacyjnym) oraz przyłącze ciepłownicze                            
w technologii z rur preizolowanych o średnicy 0 x 00 / 00 mm i długości 00 m,                                               
–  w terminie do ............................... r.,  

2) wykonać przejście przyłącza przez ścianę budynku do pomieszczenia węzła cieplnego                                       
w budynku oraz zamontować w pomieszczeniu węzła cieplnego główne zawory odcinające                                        
– w terminie do ................................ r., 

3) dostarczyć i zamontować w węźle cieplnym układ pomiarowo-rozliczeniowy wraz z niezbędnym osprzętem 
oraz urządzeniami regulującymi objętościowe natężenie przepływu nośnika ciepła                                             
– w terminie do ................................ r. 

4) wykonać roboty ziemne na terenie działek będących współwłasnością Klienta. 
2. Prace wymienione w § 3 ust. 1 finansowane i wykonane będą przez Spółkę.  

Klient uiści opłatę za przyłączenie zgodnie z zapisem w § 5. 
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§ 4 
1. Klient zobowiązuje się: 

1) wykonać instalacje odbiorcze centralnego ogrzewania / ciepłej wody użytkowej                                          
– w terminie do ................................. r., 

2) uzgodnić lokalizację i wybudować  pomieszczenie przygotowane zgodnie z Polską Normą                           
PN – B – 02423/99   w celu .zamontowania    węzła cieplnego   – w terminie   do ............................... r., 

3) wykonać projekt, uzgodnić ze Spółką i wybudować węzeł cieplny w budynku zgodnie z Warunkami 
Przyłączenia Węzła Cieplnego Nr 000 / …... / 0000  z dn. .............................. r.                                              
– w terminie do ................................. r., 

4) wykonać podłączenie węzła cieplnego z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania / ciepłej wody 
użytkowej – w terminie do ............................... r. 

2. Prace wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 1-4 finansowane i wykonane będą przez Klienta. 
§ 5 

1. Wysokość opłaty za przyłączenie Strony ustalają na kwotę w wysokości: 
       00 m x 000,00 zł/mb = .................................. zł (słownie: .................................................................................... ) 
       z zastrzeżeniem § 5 ust. 3, do opłaty należy doliczyć podatek   VAT – 00 %  (........................... zł).      
2. Ostateczna wysokość opłaty przyłączeniowej zostanie ustalona jako iloczyn długości odcinka sieci 

ciepłowniczej wybudowanej w celu przyłączenia danego obiektu Klienta (wyrażonej w metrach bieżących)                  
i stawki bazowej za przyłączenie (wyrażonej w złotych za 1 mb), której wysokość jest uzależniona od średnicy 
sieci, określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie dla ciepła. Do tak ustalonej opłaty przyłączeniowej 
doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ……....%. 

3. Podstawą do wystawienia przez Spółkę faktury z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej będzie 
protokół odbioru końcowego prac o których mowa w § 3 ust. 1. Określający faktyczną długość przyłącza. 

4. Klient zobowiązuje się zapłacić opłatę za przyłączenie do sieci ciepłowniczej w wysokości określonej przez 
Spółkę stosownie do § 5 ust. 3 oraz należny podatek VAT. 

5. Klient zapłaci opłatę za przyłączenie w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. 
6. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Spółki wskazany na fakturze.     

§ 6 
1. Klient zobowiązuje się umożliwić w obrębie swoich nieruchomości budowę przyłącza ciepłowniczego będącego 
przedmiotem niniejszej umowy. 
2. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z 
wybudowaniem, konserwacją, utrzymaniem, zainstalowaniem, lokalizacją, modernizacją i eksploatacją urządzeń 
stanowiących elementy przyłącza ciepłowniczego, układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz usuwaniem awarii 
zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2004r.                                  
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i ustawą Prawo energetyczne. 
3. Klient nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu lokalizacji na jego nieruchomości infrastruktury 
ciepłowniczej stanowiącej własność Spółki, wymienionej w § 3 niniejszej Umowy. 
4. Klient zobowiązuje się do zapewnienia przejęcia jego praw i obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, 
przez podmioty, które w przyszłości nabędą prawa rzeczowe do nieruchomości lub będą dysponowały 
nieruchomością, na podstawie umów sprzedaży zawartych w formie aktów notarialnych. 
5. Klient zobowiązuje się do zapewnienia przejęcia jego praw i obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, 
przez podmioty, które w przyszłości nabędą prawa rzeczowe do nieruchomości lub będą dysponowały 
nieruchomością, na podstawie umowy o charakterze obligacyjnym.  

§ 7 
Miejsce rozgraniczenia własności: pierwsze zawory, łącznie z układem pomiarowym odcinające przyłącze 
ciepłownicze od węzła cieplnego.  

§ 8 
1. Spółka będzie właścicielem przyłącza ciepłowniczego i urządzeń, o których mowa w § 3 ust. 1,                                 
do której należeć będzie: eksploatacja, konserwacja, usuwanie awarii i ich skutków. 
2. Klient będzie właścicielem węzła cieplnego/wewnętrznych instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej, o których mowa w § 4 ust. 1, do którego należy eksploatacja, konserwacja,                             
usuwanie awarii urządzeń i ich skutków. 
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§ 9 
1. Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru ciepła przez Klienta ............................... r.  
2. Termin realizacji prac ujętych w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 może ulec zmianie, na podstawie pisemnego wniosku 

Klienta, złożonego nie później niż 14 dni przed planowanym terminem ich przesunięcia. 
3. Rozpoczęcie dostaw ciepła uwarunkowane jest wcześniejszym zawarciem umowy sprzedaży ciepła                            

i świadczenia usług przesyłowych. 
4. Klient zobowiązuje się do zamówienia mocy cieplnej w wysokości, określonych w Warunkach Przyłączenia 

Węzła Cieplnego   Nr 000 / ....... / 0000  z dn. ............................ r.,  w łącznej  wysokości ................ kW. 
5. Wskazanie zamówionej mocy cieplnej w wartości podanej w ust. 4 powyżej dla poszczególnych 

budynków/budynku, nastąpi w umowach sprzedaży ciepła. Klient zobowiązuje się określać te wielkości w 
wysokości ustalonej, zgodnie z prawem budowlanym, w tym, w wysokości odpowiadającej zapotrzebowaniu 
cieplnemu danego budynku, podanemu w projekcie budowlanym, zatwierdzonym stosowną decyzją 
administracyjną o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę tego obiektu,                       
a także, w wysokości zapewniającej utrzymanie w danym budynku przepisów Polskiej Normy,                                     
w przedmiocie temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

§ 10 
Strony ustalają następujące warunki ponoszenia odpowiedzialności: 
w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy oraz nie zawarcia umowy sprzedaży ciepła przez Klienta,                    
Klient zobowiązuje się pokryć w całości koszty poniesione przez Spółkę na wykonanie prac wyszczególnionych              
w § 3 ust. 1., 
w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy oraz nie zawarcia umowy sprzedaży ciepła z winy Spółki,                     
Spółka zobowiązuje się pokryć w całości koszty poniesione przez Klienta na wykonanie prac wyszczególnionych             
w § 4 ust. 1. 

§ 11 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnych aneksów podpisanych przez strony, 
pod rygorem nieważności.  

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo energetyczne i ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

§ 13 
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu 
w Ostrołęce. 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Klient                   
i jeden egzemplarz Spółka.  

 
                 SPÓŁKA: KLIENT: 
 


