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1. Podstawa prawna. 
• Ustawa „Prawo energetyczne" z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu 
i poborze energii elektrycznej lub ciepła. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2209). 

2. Cel opracowania. 
Celem opracowania jest określenie: 

• zasad współpracy pomiędzy służbami Wojewody Łódzkiego i Zakładem Energetyki 
Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o., 

• warunków wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu energii cieplnej, 
• zasad współpracy służb eksploatacyjnych Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. 

z 0.0. i odbiorców energii cieplnej 

3. Charakterystyka techniczna źródła ciepła. 

Przedsiębiorstwo wytwarza ciepło na potrzeby 2 sieci ciepłowniczych przy wykorzystaniu 
4 źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Łowicz zgodnie z przyznanymi 
koncesjami: 

• Nr PCC/733/182/U/OT-4/98/TB z dnia 15 grudnia 1998r. na przesyłanie 
i dystrybucję ciepła, (zpoź. zm.) 

• Nr WCC/705/182/U/OT-4/98/TB z dnia 15 grudnia 1998r. na wytwarzanie ciepła 
(z poź. zm.) 

Tabela 1: Wykaz źródeł eksploatowanych przez Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu 
Sp. z o. o. 

Nazwa i adres Używane paliwo Obszar dystrybucji 
czynnika 

Uwagi 

Ciepłownia 51 
ul. Kolejowa 16 

miał węgla kamiennego kotłownia zaopatrująca w 

energię cieplną większą 

część miasta Łowicz 

- zainstalowane 2 kotły parowe 
* K-1 ORlO/40 0 mocy 9,28 MW, 
* K-2 ORlO/40 0 mocy 9,28 MW, 

Ciepłownia ZIO 

ul. Mar i i Konopnickiej 10 
miał węgla kamiennego os. Mar i i Konopnickiej 

M S M Domino 

M S M Młodość 

M S M Oszczędność 

M S M Przyszłość 

- zainstalowane 2 kotły wodne 
niskotemperaturowe 
* WWCt Nr l 0 mocy 2,0 MW, 
* WWCt Nr2 0 mocy 2,0 MW 

Kotłownia szczytowa T l , 
ul. Tkaczew 1 

olej opałowy kotłownia pracuje na 
potrzeby odbiorców 
zasilanych z kotłowni S-1 

- zainstalowane 2 kotły wodne 
0 łącznej mocy 1,44 MW 

Kotłownia A43 

ul. Armi i Krajowej 43 H 

gaz z iemnym kotłownia lokalna zasilająca 

odb iorców zamieszkałycłi 

przy ul. Armii Krajowej 

- zainstalowane 5 kotłów 
wodnych o łącznej mocy 0,500 
MW 
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Charakterystyka źródeł ciepła: 

Źródło nr 1 - Ciepłownia „SI" przy ul. Kolejowej 16 w Łowiczu. 
Moc zainstalowana: 18,560 MW 
Dwa kotły parowe typu OR 10/40 o mocy cieplnej 9,280 MW każdy; opalane miałem 
węgla kamiennego 

Źródło nr 2 - Ciepłownia „ZIO" przy ul. Marii Konopnickiej 10 w Łowiczu. 
Moc zainstalowana: 4,000 MW 
Dwa kotły wodne typu WWCt o mocy cieplnej 2,000 MW każdy; opalane miałem 
węgla kamiennego 

Źródło nr 3 - Kotłownia szczytowa „T l " przy ul. Tkaczew 1 w Łowiczu. 
Moc zainstalowana: 1,440 MW 
Dwa kotły wodne o mocy cieplnej 0,720 MW każdy; opalane olejem opałowym 
lekkim 

Źródło nr 4 - Kotłownia lokalna „A43" przy ul. Armii Krajowej 43 H w Łowiczu. 
Moc zainstalowana: 0,500 MW 
Pięć kotłów wodnych w układzie kaskadowym o mocy cieplnej 0,100 MW każdy; 
opalane gazem ziemnym 

Energia cieplna wytworzona w Ciepłowni „SI" wykorzystywana jest na potrzeby 
przemysłu oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców 
zachodniej części miasta Łowicz. Kotłownia szczytowa „Tl" stanowi uzupełnienie mocy 
wytwórczych głównej ciepłowni „Sl" , jest w stanie dostarczać na energię cieplną na potrzeby 
C O i C.W.U dla mieszkańców osiedli Tkaczew, Reymonta i Starzyńskiego. Energia cieplna 
wytworzona w Ciepłowni „ZIO" wykorzystywana jest na potrzeby oraz centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców wschodniej części miasta Łowicz. 
Energia cieplna wytworzona w Kotłowni lokalnej „A43" wykorzystywana jest na potrzeby 
centralnego ogrzewania dla mieszkańców bloków przy ul. Armii Krajowej w Łowiczu. 

4. Charakterystyka i parametry nośnika ciepła oraz sposoby jego 
regulacji. 

Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. realizuje przesyłanie i dystrybucję 
ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczych w których nośnikiem ciepła jest gorąca woda 
o parametrach: 

• w sezonie grzewczym - woda o zmiermym parametrze Tz/Tp = 110/70°C 
• poza sezonem grzewczym - woda o stałym parametrze Tz/Tp = 70/50°C 
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Tabela 2: Tabela regulacyjna dla sieci ciepłowniczych miasta Łowicz 

Temperatura zewnętrzna Temperatura zasilania Temperatura powrotu 

-20 110 70 
-19 109 69 
-18 108 68 
-17 106 68 
-16 105 67 
-15 104 66 
-14 102 66 
-13 101 65 
-12 99 64 
-11 98 64 
-10 97 63 
-9 95 62 
-8 94 62 
-7 93 61 
-6 91 60 
-5 90 60 
-4 88 59 
-3 87 58 
-2 86 58 
-1 84 57 
0 83 56 
1 82 56 
2 80 55 
3 79 54 
4 77 54 
5 76 53 
6 75 52 
7 73 52 
8 72 51 

>9 70 50 

Dodatkowo Spółka prowadzi sprzedaż bezpośrednią z Kotłowni „S l " ciepła w postaci 
pary technologicznej o parametrach: 

• ciśnienie pary : 1,3 1,5 MPa 
• temperatura pary: 200-210 °C 

Energia cieplna dla potrzeb CO. i C.W.U. przesyłana jest z kotłowni jako jedno 
medium, a rozdział na CO. i C.W.U. następuje bezpośrednio w węzłach cieplnych 
zlokalizowanych w budynkach odbiorców. Regulacja pracy sieci ciepłowniczej jest regulacją 
jakościowo - ilościową realizowaną w sposób zapewniający prawidłowe wykorzystanie 
energii cieplnej dostarczonej do sieci oraz rozdzielenie nośnika energii cieplnej 
z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych odbiorców. W węzłach cieplnych u odbiorców 
realizowana jest jakościowa regulacja dostawy energii cieplnej. 

Regulację jakościową dostawy czynnika na cele CO. zapewniają systemy 
<--~\ automatycznej regulacji pogodowej węzłów cieplnych. Elementami pomiarowymi w tych //^^CY) 
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systemach są czujniki temperatury powietrza zewnętrznego i temperatury wody zasilającej 
instalację wewnętrzną CO. Sygnały z czujników przetwarzane są w regulatorze 
elektronicznym na sygnał wysyłany do elementu wykonawczego, jakim jest napęd 
elektryczny zaworu regulacyjnego. W układach C.W.U. regulację jakościową zapewniają 
układy pośrednie w sposób identyczny jak w części CO. z tym, że stosowany jest tylko jeden 
czujnik temperatury C.W.U. bądź układ regulacji bezpośredniej w postaci zaworów 
regulacyjnych z czujnikiem termometrycznym. 

Wszystkie eksploatowane przez Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu źródła ciepła 
posiadają na wyjściu do sieci ciepłowniczej liczniki ciepła, które pozwalają na bieżącą 
kontrolę ilości i jakości przesyłanego nośnika ciepła. Wszystkie węzły cieplne wyposażone są 
w układy pomiarowo-rozliczeniowe na podstawie, których określa się rzeczywiste zużycie 
energii cieplnej. Na podstawie comiesięcznych odczytów wskazań liczników ciepła 
i wodomierzy sporządza się analizę zużycia dostarczonego czyrmika grzewczego. Kontrola 
pracy węzłów cieplnych realizowana jest przez pracowników 2 razy w miesiącu. Powyższe 
działania pozwalają na niezwłoczną reakcję na wszelkie zakłócenia w dostawie energii 
cieplnej do odbiorców końcowych. 

Regulacja natężeniem przepływu. 
Regulacja natężenia przepływu w okresie letnim i zimowym odbywa się za pomocą pomp 
obiegowych z płynną regulacją obrotów. 
Wydajność pomp obiegowych G = 600 m /h, wysokości podnoszenia H = 60 m. 
Wartości graniczne ciśnień w okresie grzewczym wynoszą: 
1) ciśnienie zasilania Pz = 0,50 MPa 
2) ciśnienie powrotu Pp = 0,35 MPa 

5. Rodzaj i parametry techniczne sieci ciepłowniczej. 
Sieć zasilana za źródła ciepła Nr 1 - ciepłowni „S l " przy ul. Kolejowej 16: 
Sieć ciepłownicza pracuje w systemie liniowym rozgałęzionym, dwumrowym na rzecz 222 
indywidualnych węzłów cieplnych. 

• CO. : 80/60°C 
• C.W.U.: 55/45°C 

Sieć zasilana za źródła ciepła Nr 2 - ciepłowni „ZIO" przy ul. Marii Konopnickiej 10: 
Sieć pracuje w systemie liniowym rozgałęzionym, dwururowym na rzecz 18 indywidualnych 
węzłów cieplnych. 

• CO. : 80/60°C 
• C.W.U.: 55/45°C 

Łączna długość sieci ciepłowniczych wynosi ok: 21,70 km 
W tym: 

• sieci wykonane w technologii preizolowanej: 7,16 km 
• sieci wykonane w technologii tradycyjnej: 14,54 km 

Wymienione długości przedstawiają stan na 31.12.2021r. 
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6. Zapasy paliwa. 
Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła jest miał węglowy do 

celów energetycznycłi typ 32.1.i 31.1 sortymentu Miał I I A zgodnie z normami PN-82/G-
97001 oraz PN-G-97002:2018-11. Eksploatowane kotły węglowe dopuszczają stosowanie 
paliwa o wartości opałowej min.. 22 MJ/kg. Roczne zużycie miału węglowego wynosi około 
17 000 [Mg]. 

Drugim paliwem stosowanym do produkcji ciepła w lokalnej kotłowni jest gaz ziemny 
wysokometanowy o wartości opałowej ok. 39,5 MJ/m^. Roczne zużycie gazu ziemnego 
kształtuje się na poziomie około 80 000 m^. 

Rezerwowym paliwem możliwym do wykorzystania w celu produkcji ciepła w kotłowni 
szczytowej jest olej opałowy lekki o wartości opałowej ok. 42,6 MJ/kg. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 
lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych Zakład 
Energetyki Cieplnej w Łowiczu utrzymuje zapasy paliwa na poziomie określonym 
w Rozporządzeniu, co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3: Minimalny zapas 30-dniowy węgla kamiennego 

Rok 

Miesiąc 

Minimalny zapas 30-dniowy wymagany, 
zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
12 lutego 2003 r. (Dz.U.2003,nr 39,DOZ.338) 

Rok 

Miesiąc 
2019 2020 2021 

Styczeń 2 700 2 480 2 630 
Luty 2 100 1920 1920 
Marzec 1500 1370 1280 
Kwiecień 1020 910 990 
Maj 700 610 660 
Czerwiec 520 420 440 
Lipiec 550 420 390 
Sierpień 650 550 500 
Wrzesień 970 870 880 
Październik 1450 1430 1450 
Listopad 1860 1900 1890 
Grudzień 2 200 2 240 2 320 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 
2003 r. w sprawie zapasów paliw, nie nakłada na przedsiębiorstwa ciepłownicze obowiązku 
utrzymywania zapasów gazu. Dla realizacji ciągłości dostaw gazu Przedsiębiorstwo posiada 
zawartą długoterminową umowę kompleksową z Dostawcą w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy jednostek wytwórczycłi. 
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7. Grupy Odbiorców. 
Energia cieplna wytwarzana w Ciepłowniach eksploatowanych przez Zakład Energetyki 
Cieplnej w Łowiczu jest dostarczana do pięciu grup Odbiorców: 

Tabela 4: Podział odbiorców na grupy 

Lp. Nazwa grupy 
Sumaryczna 

moc zamówiona 
[MW] 

Opis grupy 

Grupa 1 Przemysł 3,0833 Odbiorcy zasilani parą technologiczną 

Grupa 2 Handel i Usługi 2,8340 
Odbiorcy zasilani wodą gorącą m.in. 
obiekty handlowe, hale sportowe, 
pływalnie itp. 

Grupa 3 Urzędy i Instytucje 1,4548 
Odbiorcy zasilani wodą gorącą m.in. 
obiekty użyteczności publicznej, 
urzędy, banki itp.. 

Grupa 4 Gospodarstwa domowe 19,6938 
Odbiorcy zasilani wodą gorącą m.in. 
obiekty użyteczności publicznej, 
urzędy, banki itp. 

Grupa 5 Placówki edukacyjne 1,8554 Odbiorcy zasilani wodą gorącą m.in. 
szkoły, przedszkola,, żłobki itp. 

• Przemysł 

• Handel i Usługi 

• Urzędy i instytucje 

• Gospodarstwa domowe 

• Placówki edukacyjne 

Rys. 1 Struktura odbiorców 

• Odbircy chronieni 

• Odbiorcy pozostali 



8. Zasady wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła 
Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzone po wyczerpaniu przez 

podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło dostępnych środków 
służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło. Ograniczenia w sprzedaży paliw 
stałych oraz w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować: 
1) zagrożenia bezpieczeństwa osób, w tym zagrożenia życia lub zdrowia osób; 
2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów - wykorzystywanych 
bezpośrednio w procesach tecłmo- logicznych, w tym zakłóceń w funkcjonowaniu 
urządzeń lub ich zespołów, przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub 
dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub wydobycia, przesyłania lub dystrybucji 
paliw gazowych; 
3) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych; 
4) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania 
zadań dotyczących: 
a) bezpieczeństwa lub obronności państwa wymienionych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) obrotmości państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa 
realizowanych przez przedsiębiorców, w okresie uruchomienia programu mobilizacji 
gospodarki w zakresie realizacji tych zadań, 
c) opieki zdrowotnej, 
d) edukacji, 
e) opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego, 
f) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców, 
g) ocłirony środowiska. 

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła dotyczą tylko odbiorców końcowych. 

9. Tryb wprowadzania ograniczeń w poborze ciepła oraz wielkość 
tych ograniczeń 

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na obniżeniu parametrów jakościowych lub 
ilościowych nośnika ciepła niepowodujących zamarznięcia sieci i instalacji 
ciepłowniczych oraz umożliwiających utrzymanie temperatury w: 

1) lokalach mieszkalnych +10^C 
2) innych +5°C 

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła do odbiorców mogą być stosowane do wielkości 
gwarantujących utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci i instalacji 
ciepłowniczej, zapobiegającej zamarznięciu układu ciepłowniczego. 

A. I stopień ograniczenia - wprowadza się w przypadku obniżenia zapasu opału poniżej 
60% średniego miesięcznego zużycia. W tym przypadku powiadamia się odbiorców 
o konieczności oszczędzania energii cieplnej w związku z przekroczeniem granicy 
obowiązującego zapasu opału. 
Dotyczy: wszystkich grup Odbiorców ciepła 
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B. II stopień ograniczenia - wprowadza się w przypadku obniżenia zapasu opału poniżej 
50 % średniego miesięcznego zużycia. W tym przypadku następuje przerwanie 
dostaw ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej i obniżenie temperatury czynnika 
grzewczego o 10-20% oraz ograniczenie dostaw energii cieplnej w postaci pary 
technologicznej do poziomu pozwalającego dokonywać odczytów pomiarowych. 

Dotyczy: Odbiorców ciepła: Grupy 1, Grupy 2 
„przemysł" - zamówiona moc cieplna obiektów wynosi 3,0833 MW-
ograniczenie dla I I stopnia do 1,9400 tj. o 1,1433 MW 
„handel i usługi" - zamówiona moc cieplna obiektów wynosi 2,8340 MW-
ograniczenie dla I I stopnia do 2,2672 tj. o 0,5668 MW 

C. III stopień ograniczenia - wprowadza się w przypadku obniżenia zapasu opału 
poniżej 40% średniego miesięcznego zużycia. W tym przypadku następuje przerwanie 
dostaw ciepła na potrzeby cieplej wody użytkowej i centralnego ogrzewania oraz pary 
technologicznej z zachowaniem minimalnej ilości energii cieplnej w celu 
zabezpieczenia instalacji ciepłowniczych przed zamarznięciem. 

Dotyczy: Odbiorców ciepła: Grupy 1, Grupy 2 i Grupy 3 
„przemysł" - zamówiona moc cieplna obiektów wynosi 3,0833 MW-
ograniczenie dla I I stopnia do 0,0590 tj. o 3,0243 MW 
„ handel i usługi" -zamówiona moc cieplna obiektów wynosi 2,8340 MW-
ograniczenie dla I I I stopnia do 0,5668 tj. o 2,2672 MW 

"urzędy i instytucje"- zamówiona moc cieplna dla obiektów wynosi 1,4548 
MW-ograniczenie dla I I I stopnia do 0,2910 MW tj. o 1,1638MW 

D. IV stopień ograniczenia - wprowadza się w przypadku obniżenia zapasu opału 
poniżej 10% średniego miesięcznego zużycia. Następuje przerwanie dostaw ciepła na 
potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania z zachowaniem 
minimalnej ilości ciepła w celu zabezpieczenia instalacji wysokich parametrów przed 
zamarznięciem. 

Dotyczy: Odbiorców ciepła: Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4, Grupy 5 
„przemysł" - zamówiona moc cieplna obiektów wynosi 3,0833 MW-
ograniczenie dla IV stopnia do 0,0590 MW tj. o 3,0243 MW; 
"handel i usługi" - zamówiona moc cieplna obiektów wynosi 2,8340 MW-
ograniczenie dla IV stopnia do 0,5668 MW tj. o 2,2672 MW; 
„urzędy i instytucje"- zamówiona moc cieplna dla obiektów wynosi 
1,4548 MW- ograniczenie dla IV stopnia do 0,2910 MW tj o 1,1638 MW; 
„gospodarstwa domowe "- zamówiona moc cieplna dla obiektów wynosi 
19,6938 MW -ograniczenie dla IV stopnia do 3,9388 MW tj. o 15,7550 MW; 
„Edukacja "- zamówiona moc cieplna dla obiektów wynosi 1,8554 MW -

ograniczenie dla IV stopnia do 0,3711 MW tj o 4,319 MW; 

Ogółem ograniczenie mocy ciepłnej wynosi 20,6704 MW. 
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10. Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze 
ciepła na skutek braku paliwa. 

Kryterium 
wprowadzenia 
ograniczenia 

Rodzaj ograniczenia 

Grupy, litórych ograniczenie 
Odpowiedzialni 

za wykonanie 
poleceń 

realizacji 

Organ 
podejmujący 

decyzję o 
realizacji stopnia 

programu 

Kryterium 
wprowadzenia 
ograniczenia 

Rodzaj ograniczenia 
nie dotyczy dotyczy 

Odpowiedzialni 
za wykonanie 

poleceń 
realizacji 

Organ 
podejmujący 

decyzję o 
realizacji stopnia 

programu 

1 

Zapasy opału 
< 60% 

średniego 
zużycia 

miesięcznego 

Powiadomienie odbiorców 
0 konieczności oszczędzania 
energii cieplnej w związku 
z przekroczeniem granicy 
obowiązującego zapasu w 

formie pisemnej dla dużych 
odbiorców (spółdzielnie, 

wspólnoty, obiekty sportowe, 
jednostki edukacyjne) 

oraz w lokalnych mediach 
dla pozostałych. 

-
Wszyscy 
odbiorcy Odbiorcy ciepła 

Prezes 
Zarządu Zakładu 

Energetyki Cieplnej 
w Łowiczu 
Sp. z 0 . 0 . 

II 
Zapasy opału 

<50% 
średniego 
zużycia 

miesięcznego 

Wstrzymanie dostaw 
energii cieplnej na potrzeby 

C.W.U i obniżenie 
temperatury czynnika 

grzewczego o 10-20% oraz 
ograniczenie dostaw energii 

cieplnej w postaci pary 
technologicznej do poziomu 
pozwalającego dokonywać 

odczytów pomiarowych. 

Urzędy, 
instytucje, 

Gospodarstwa 
domowe, 
Edukacja* 

Przemysł 
Handel i usługi 

Kierownik 
eksploatacji i 

dystrybucji sieci 
ciepłowniczej. 

Kierownik 
Kotłowni Sl 

Prezes 
Zarządu Zakładu 

Energetyki Cieplnej 
w Łowiczu 
Sp. z 0 . 0 . 

I I I 

Zapasy opału 
<40% 

średniego 
zużycia 

miesięcznego 

Wstrzymanie dostaw 
energii cieplnej na potrzeby 
C.W.U i C O . centralnego 

ogrzewania, oraz pary 
technologicznej z 

zachowaniem minimalnej 
ilości ciepła w celu 

zabezpieczenia instalacji 
wysokich parametrów przed 

zamarznięciem. 

Gospodarstwa 
domowe. 
Edukacja* 

Przemysł 
Handel i usługi, 

Urzędy i 
instytucje 

Kierownik 
eksploatacji i 

dystrybucji sieci 
ciepłowniczej, 

Kierownik 
Kotłowni Sl 

Prezes 
Zarządu Zakładu 

Energetyki Cieplnej 
w Łowiczu 
Sp. z 0 . 0 . 

IV 

Zapasy opału 
<10% 

średniego 
zużycia 

miesięcznego 

Wstrzymanie dostaw 
energii cieplnej na potrzeby 
C.W.U i C O . centralnego 

ogrzewania, oraz pary 
technologicznej z 

zachowaniem minimalnej 
ilości ciepła w celu 

zabezpieczenia instalacji 
wysokich parametrów przed 

zamarznięciem. 

- Wszyscy 
odbiorcy 

Kierownik 
eksploatacji i 

dystrybucji sieci 
ciepłowniczej, 

Kierownik 
Kotłowni Sl 

Prezes 
Zarządu Zakładu 

Energetyki Cieplnej 
w Łowiczu 
Sp. z 0 . 0 . 

*) w olcresie od 1 września do 31 maja, ochronie podlegają odbiorcy pobierający ciepło na 
potrzeby gospodarstw domowych, szpitale, żłobki, przedszkola oraz inne obiekty 
użyteczności publicznej określone przez Wojewodę tj. 

• domy pomocy społecznej 
• placówki opiekuńczo-wychowawcze 
• hospicja 
• domy studenckie, internaty i inne obiekty zamieszkania 

zbiorowego, sanatoria i domy wczasowe 
• placówki żywienia zbiorowego 
• dworce kolejowe i autobusowe ^ 
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11. Postanowienia końcowe 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w 
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ciepła ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2209) „Plan 
wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła" podlega uzgodnieniu z Wojewodą Łódzkim 
do 30 czerwca danego roku kalendarzowego i aktualizacji co najmniej raz na trzy lata. 

/ 
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