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ZASADY DOSTAWY CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY  

 
1. W elektrociepłowni puławskich Zakładów Azotowych produkowane są wspólnie energia elektryczna i ciepło. 

Energia elektryczna trafia do krajowego systemu energetycznego, a ciepło – do Puław. 

 
2. Z elektrociepłowni rurami wzdłuż torów kolejowych, potem podziemną siecią dostarczane jest ciepło do 

budynków w Puławach. Jest ono potrzebne do ogrzania mieszkań i podgrzania wody. 

 
 

3. W budynkach, zazwyczaj w piwnicach, znajdują się liczniki ciepła i węzły cieplne. Węzeł cieplny jest to zespół 
urządzeń połączonych rurami i sterowanych elektroniczne. Jedno z urządzeń to wymiennik ciepła. Jest on 
potrzebny, żeby oddać energię zawartą w jednej wodzie, płynącej z elektrociepłowni, drugiej wodzie 
znajdującej się w instalacji c.o., lub podgrzać zimną wodę wodociągową dostarczaną przez MPWiK Puławy.  

UWAGA! Woda z Zakładów Azotowych (EC) nie miesza się z wodą w instalacji c.o. czy wodą wodociągową. Są 
to odrębne trzy obiegi wody. 

e-BOK 
Dla Państwa wygody oraz aby ułatwić korzystanie z naszego ciepła oraz pomóc w  kontrolowaniu wydatków 
związanych z opłatami za ciepło zachęcamy do założenia konta w internetowym biurze obsługi klienta (e-BOK) na 
naszej stronie internetowej http://opec.pulawy.pl/.  
 Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową lub do siedziby firmy przy ul. Izabelli 6 w 
Puławach. 
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ZASADY ROZLICZANIA OPŁAT ZA CIEPŁO 
Po co jest cyrkulacja ciepłej wody?  
Gdyby nie cyrkulacja, po odkręceniu ciepłej wody (c.w.) w kranie trzeba byłoby spuścić dużo chłodnej wody, która 
była już raz podgrzana, ale wystygła w rurach. Dzięki cyrkulacji, czyli dodatkowej rurze instalacji c.w. 
zamontowanej w budynkach wielorodzinnych, zaraz po odkręceniu kranu leci ciepła woda. Cyrkulacja umożliwia 
ciągłe krążenie ciepłej wody w instalacji. Jeżeli nie pobiera się wody, to wraca ona do wymiennika i zostaje 
dogrzana, a następnie wraca do instalacji w celu zapewnienia komfortu użytkowania ciepłej wody. Gdyby nie 
cyrkulacja trzeba byłoby bez potrzeby zużywać podwójną ilość ciepłej wody.  

 
Według jakich zasad rozlicza się ciepło w Puławach? 
W piwnicach w węźle cieplnym zamontowany jest licznik ciepła (L.C.), który mierzy ilość ciepła zużytego przez 
wszystkich mieszkańców bloku na podgrzanie ciepłej wody lub potrzeby ogrzewania. W większości mieszkań 
zamontowane są wodomierze zużycia ciepłej wody.  
Zasady rozliczania kosztów ciepłej wody: 
Na koszt podgrzania 1 m3 wody składają się: 
 koszty zmienne – podgrzanie wody zużytej (pobranej na mycie naczyń lub kąpanie) przez odbiorców, rozliczane 
wg wskazań wodomierzy, 
 koszty wspólne – podgrzanie wody krążącej w instalacji, gotowej do użycia; wynikające z obowiązujących 
przepisów.  

 
 
 

Koszty 
podgrzania 
wody dla 
budynku 

Koszty wspólne (cyrkulacji) dla budynku dodaje się do kosztów zużycia i rozdziela w sposób 
bezpośredni, czyli oblicza się koszty podgrzania wody i dzieli przez ilość pobranych metrów 
sześciennych. Osoby, które nie pobierają wody lub używają jej bardzo mało, właściwie nie 
ponoszą kosztów wspólnych, choć mają w każdej chwili dostęp do bieżącej ciepłej wody. Indywidualne 
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Zasady rozliczenia kosztów ogrzewania (c.o.): 
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