
Warszawa, dnia 15 grudnia 2022 r. 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

DRE.WRC.4210.65.2022.1262.XXzm.ARy 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego 

PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, 

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,  

złożonego 1 grudnia 2022 r. (bez znaku), w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla 

PGE Energia Ciepła S.A., zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 30 września 

2022 r. Nr DRE.WRC.4210.32.2022.1262.XX.ARy dla:  Oddziału Wybrzeże w Gdańsku, Oddziału 

nr 1 w Krakowie, Oddziału Elektrociepłownia w Kielcach, Oddziału Elektrociepłownia 

w Lublinie Wrotków, Oddziału Elektrociepłownia w Rzeszowie, Oddziału Elektrociepłownia 

w Zgierzu oraz Oddziału Elektrociepłownia w Bydgoszczy, 

postanawiam 

zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę  

taryfy dla ciepła. 

U Z A S A D N I E N I E 

Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła dla Oddziału Wybrzeże w Gdańsku, Oddziału nr 1 

w Krakowie, Oddziału Elektrociepłownia w Kielcach, Oddziału Elektrociepłownia w Lublinie 

Wrotków, Oddziału Elektrociepłownia w Rzeszowie, Oddziału Elektrociepłownia w Zgierzu oraz 

Oddziału Elektrociepłownia w Bydgoszczy, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) z dnia 30 września 2022 r. 

Nr DRE.WRC.4210.32.2022.1262.XX.ARy, na okres 1 roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.  

Zgodnie z art. 47 ust. 2f ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku cen ciepła wytwarzanego 

w jednostkach kogeneracji, planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen 

i stawek opłat w taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika 

referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 

ust. 2 pkt 18 lit. c. 

Określone w taryfie ceny ciepła, ceny za zamówioną moc cieplną oraz ceny nośnika ciepła 

z ww. źródeł ciepła wyposażonych w jednostki kogeneracji, zlokalizowanych w: Gdańsku, Gdyni, 

Krakowie, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, Zgierzu oraz Bydgoszczy zostały ustalone metodą 

uproszczoną, na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 

w ciepło (Dz.U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym".  
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W dniu 1 grudnia 2022 r. na podstawie § 47b rozporządzenia taryfowego, Przedsiębiorstwo zwróciło 

się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej 

cen ciepła wytwarzanego w jednostkach kogeneracji. 

Jednocześnie zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia taryfowego, Przedsiębiorstwo wystąpiło 

z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej 

stawek opłat przesyłowych z uwagi na wzrost kosztów strat ciepła. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której 

strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 

administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub 

zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Natomiast stosownie do postanowień § 47b rozporządzenia taryfowego, przedsiębiorstwo 

energetyczne stosujące uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w § 13 

ust. 1, do dnia 15 marca 2023 r., może wystąpić z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu 

jej stosowania, jeżeli zmiana dotyczy doliczenia do ceny ciepła kwoty, o której mowa w § 47a ust. 1.  

Zgodnie z § 47a ust. 1 rozporządzenia taryfowego „W przypadku jednostek kogeneracji, o których 

mowa w § 13 ust. 1, w taryfie albo jej zmianie, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

do dnia 31 marca 2023 r., przedsiębiorstwo energetyczne może doliczyć do ceny ciepła oznaczonej 

symbolem CC, ustalonej zgodnie z § 13, kwotę w wysokości do: 

22 zł/GJ – w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami węglowymi, 

30 zł/GJ – w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi, 

28 zł/GJ – w przypadku jednostek kogeneracji opalanych olejem opałowym, 

25 zł/GJ – w przypadku jednostek kogeneracji stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii 

– z tytułu pokrycia kosztów paliwa, które nie zostały uwzględnione w cenie referencyjnej, o której mowa

w § 13 ust. 2 i 3”.

Biorąc pod uwagę powyższe, ceny stosowane w rozliczeniach z odbiorcami w okresie od dnia 

wprowadzenia zmiany taryfy do stosowania do dnia 30 kwietnia 2023 r. ustalone zostały 

z uwzględnieniem doliczenia kwoty, o której mowa w § 47a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia taryfowego. 

Podstawą do uwzględnienia wniosku Przedsiębiorstwa jest również przepis § 28 ust. 1 

rozporządzenia taryfowego, który stanowi że w przypadku istotnej zmiany warunków lub zakresu 

wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne, w odniesieniu do 

działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, może nastąpić zmiana taryfy wprowadzonej 

do stosowania, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tej zmiany. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne 

posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła i podlega ona zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest 

zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy – Prawo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 

ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.  

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 
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P O U C Z E N I E 

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1805 

ze zm.)). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 

02-222 Warszawa. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, 

przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek 

o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 

w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1125 ze zm.). Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu 

Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może 

ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów Tytułu IV – Zwolnienie od 

kosztów sądowych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie 

pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisów 

art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – 

Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 

stateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do 

ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę 

taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 

opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 

 

Z upoważnienia 

Prezesa  Urzędu Regulacji Energetyki  

/-/ 

Monika Gawlik 

Dyrektor Departamentu  

Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 
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PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.

NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
ZAŁĄCZNIK

DO DECYZJI PREZESA U RE

DYREKTOR

Mi ' < fawttk

ZMIANA
TARYFY DLA CIEPŁA

Warszawa 2022 r.
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W taryfie dla ciepła PGE Energia Ciepła SA. zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 30 września 2022r. nr DRE.WRC.4210.32.2022.1262.XX.ARy,

wprowadza się następujące zmiany:

L Ceny i stawki opłat obowiązujące do 30 kwietnia 2023

W części IV taryfy „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” dział A „Cen i stawki opłat” odnośnie:

1. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział Wybrzeże w Gdańsku

grupa taryfowa 2W, 2P; 3W; 3P otrzymuje brzmienie:

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

Lp. Określenie ceny Miano
Grupa odbiorców

2W 2P 3W 3P
Netto Netto Netto Netto

1. Cena za zam ówioną m oc cieplną zł/MW/rok 151152,34 75 989,16 143 682,51 46 237,44

2. M iesięczna rata ceny za 
zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 12 596,03 6332,43 11973,54 3 853,12

3. Cena ciepła zł/GJ 78,97 76,03 80,20 74/3

4. Cena nośnika ciepła zł/t 30,86 23,94 28,99 22,39

2. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział nr 1 w Krakowie

grupa taryfowa GW1, GW2; PW otrzymuje brzmienie:

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

Lp. Określenie ceny Miano
Grupa odbiorców
GW1 GW2 PW
Netto Netto Netto

1. Cena za zamówioną m oc cieplną zł/M W /rok 157 581,84 98877,84 109585,20

2. M iesięczna rata ceny za zam ówioną moc 
cieplną zł/M W /m-c 13131,82 8239,82 9132,10

3. Cena ciepła zt/GJ 61,63 61,75 76,13
4. Cena nośnika ciepła zł/t 36,14 32,30 32,68

2
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Rodzaje oraz wysokość stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji

Grupa odbiorców

4>- Określenie ceny M iano GW2 PW

Netto Netto
l. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/M W /rok 2 304,26 3561,36

2. Rata m iesięczna stawek opłaty stałej za 
usługi przesyfowe zł/M W /m -c 192,02 296,78

3.
Stawka opłaty zm iennej za usługi 
przesyłowe zł/GJ 6,46 5,76

3. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

grupa taryfowa A l, A2; A3 otrzymuje brzmienie:

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

Grupa odbiorców

4>- Określenie ceny Miano A l A2 A3

netto netto netto

1. Cena za zamówioną m oc cieplnę zł/M W /rok 103 285,80 103285,80 103285,80

2. M iesięczna rata ceny za zam ówioną moc cieplną zł/M W /m -c 8607,15 8607,15 8607,15

3. Cena ciepła zł/GJ 62,39 62,39 62,39

4. Cena nośnika ciepła złA 40,58 40,58 40,58

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji

Lp. Określenie ceny Miano

Grupa odbiorców

A2 A3

netto netto

1. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 17621,76 5 909,04

2. Rata m iesięczna stawek opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/m-c 1468,48 492,42

3. Stawka opłaty zm iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 16,65 4,00

i

d y r e k t o r

M ormiu^iik
3
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grupa taryfowa EC L-W otrzymuje brzmienie:

4. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział Elektrociepłownia w Lublinie

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

Lp. Określenie ceny Miano

Grupa
odbiorców
EC L-W
netto

1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/M W /rok 110454 00

2. M iesięczna rata ceny za 
zamówioną moc cieplną

zł/M W/m-
c 9 204 50

3. Cena ciepła zt/GJ 6&96
4. Cena nośnika ciepła złA 2146

5. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

grupa taryfowa W; D; Z otrzymuje brzmienie:

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

LP- Określenie ceny Miano
Grupa odbiorców

W D Z
netto netto netto

1. Cena za zam ówiona m oc cieplną zł/M W /rok 126206,52 126206,52 126206,52

2. M iesięczna rata ceny za zamówioną 
m oc cieplną

zł/M W/m-
c

10 517,21 10517,21 10 517,21

3. Cena ciepła zł/GJ 69,20 69,20 69,20

4. Cena nośnika ciepła zł/t 15,74 15,74 15,74

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji

Lp. Określenie ceny Miano
Grupa odbiorców

D Z
netto netto

1. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 7630,68 21494,76

2. Rata m iesięczna stawek opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/m-
c 635,89 1791,23

3,. Stawka opłaty zm iennej za usługi przesyłowe zi/GJ 3,99 5,95
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6. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu

grupa taryfowa B2; B3.1; B3.2; WGZ; P I-0,6 otrzymuje brzmienie: 

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

Lp. Określenie ceny Miano
Grupa odbiorców

B2 B3.1 B3.2 W GZ P1-0L6
netto netto netto netto netto

1.
Cena za zam ówioną moc 
cieplny zł/MW/rok 129 032,88 129 032,88 129 032,88 129032,88 99020,52

2.
M iesięczna rata ceny za 
zamówiony m oc cieplną

zł/MW/m-c 10752,74 10752,74 10752,74 10 752,74 8251,71

3. Cena ciep<a zł/GJ 72/46 72,46 72/46 72,46 65,74
4. Cena nośnika ciepła zł/t 31,76 31,76 31,76 31,76 18,00

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji

Lp. Określenie ceny Miano

Grupa odbiorców

B2 B3.1 B3.2 P l-0 ,6

netto netto netto netto

1. Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/ro
k 41513,28 83529,00 74 831,16 8 219,52

2.
Rata m iesięczna staw ek 
opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/m-
c 3 459,44 6960,75 6235,93 684,96

3,.
Stawka opłaty zm iennej za 
usługi przesyłowe

zł/GJ 14,96 20,50 22,94 5,59

7. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

grupy taryfowe K.W .l, II.P.2 otr^m uje brzmienie:

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

LP- Określenie ceny Miano
Grupa odbiorców

I.W .l II.W .l II.P.2
netto netto netto

1. Cena za zam ówioną moc deplną zł/M W /rok 144 050,40 231262,44 338826,72

2. M iesięczna rata ceny za zam ówioną moc 
cieplną zł/M W /m-c 12 004,20 19271,87 28 235,56

3. Cena depta zł/GJ 71,36 61,93 58,28

4. Cena nośnika ciepła
zł/m5 10,20 22,90 X
d A X X 22,90
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n . Ceny i stawki opłat obowiązujące po 30 kwietnia 2023

W części IV taryfy „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” dział A „Cm i stawki opłat” odnośnie:

1. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział Wybrzeże w Gdańsku

grupa taryfowa 2W, 2P; 3W; 3P otrzymuje brzmienie:

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

Określenie ceny Miano
Grupa odbiorców

2W 2P 3W 3P
Netto Netto Netto Netto

l . Cena za zamówioną m oc cieplną zł/M W/rok 121159,04 56751,00 116093,64 34529,52

2. M iesięczna rata ceny za 
zamówioną moc cieplną zł/M W /m -c 10096,59 4729,25 9 674,47 2877,46

3. Cena ciepła zł/GJ 62,55 56,78 63,90 55,58

4. Cena nośnika ciepła zł/t 23,05 17,88 21,65 16,72

2. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział nr 1 w Krakowie

grupa taryfowa GW1, GW2; PW otrzymuje brzmienie:

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

Lp. Określenie ceny Miano
Grupa odbiorców
GW1 GW2 PW
Netto Netto Netto

1. Cena za zam ówioną moc cieplną zł/M W /rok 119612,88 73834,08 81834,72

2. M iesięczna rata ceny za zam ówioną moc 
cieplną zł/M W /m -c 9967,74 6152,84 6819,56

3. Cena depta zł/GJ 50,11 46,11 56,85
4. Cena nośnika depta zł/t 27,95 24,12 24,40

Rodząje oraz wysokość stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji

Grupa odbiorców
Lp. Określenie ceny M iano GW2 PW

Netto Netto
1. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/M W /rok 1835,74 3148,57

2. Rata m iesięczna stawek opłaty stałej za 
usługi przesypowe

zł/M W /m-c 152,98 262,38

3. Stawka opłaty zm iennej za usługi 
przesyłowe zł/GJ 5,29 5,17
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grupa taryfowa A l, A2; A3 otrzymuje brzmienie:

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

3. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

Grupa odbiorców

Lp. Określenie ceny Miano A l A2 A3

netto netto netto

1. Cena za zam ówioną moc cieplną zł/M W /rok 90541,20 90541,20 90541,20

2. M iesięczna rata ceny za zam ówioną moc cieplną zł/M W /m -c 7 545,10 7 545,10 7 545,10

3. Cena ciepła zt/GJ 57,45 57/5 57/5

4. Cena nośnika ciepła zł/t 28,63 28,63 28,63

Rodząje oraz wysokość stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji

Grupa odbiorców

Lp. Określenie ceny Miano A2 A3

netto netto

1. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 17110,29 5801,11

2. Rata m iesięczna stawek opłaty stałej za usługi
przesyłowe

zł/MW/m-c 1425,86 483,43

3. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zf/GJ 16,19 3,94

4. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział Elektrociepłownia w Lublinie

grupa taryfowa EC L-W otrzymuje brzmienie:

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

Lp. Określenie ceny Miano

Grupa
odbiorców
EC L-W
netto

1. Cena za zamówiony m oc cieplny zł/M W /rok 96 28140

2.
M iesięczna rata ceny za 
zamówiony moc cieplny

zł/M W /m-
c 802345

3. Cena ciepła zł/GJ 65.64
4. Cena nośnika ciepła złA 21.09

D T ^ R T O R

Monika fam/ąk
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5. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

grupa taryfowa W; D; Z otrzymuje brzmienie: 

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

Lp- Określenie ceny Miano

Grupa odbiorców

W D Z
netto netto netto

1. Cena za zam ówioną moc cieplną zt/MW/rok 98024,88 98024,88 98024,88

2. M iesięczna rata ceny za zam ówioną 
moc cieplną

zł/M W /m-
c

8168,74 8168,74 8168,74

3. Cena ciepła zł/GJ 60,14 60,14 60,14
4. Cena nośnika ciepła zł/t 13,24 13,24 13,24

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji

Lp. Określenie ceny Miano
Grupa odbiorców
D Z
netto netto

1. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 7 208,94 20456,43

2. Rata m iesięczna stawek opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zt/MW/m-
c 600,74 1704,70

3,. Stawka opłaty zm iennej za usługi przesyłowe zł/GJ 3,81 5,69

6. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu

grupa taryfowa B2; B3.1; B3.2; WGZ; P I-0,6 otrzymuje brzmienie:

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

Lp- Określenie ceny Miano
Grupa odbiorców

B2 B3.1 B3.2 WGZ P l-0 ,6
netto netto netto netto netto

1. Cena za zam ówioną moc
cieplną zł/MW/rok 102422,94 102422,94 102422,94 102422,94 73935,60

2. M iesięczna rata ceny za 
zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 8535,25 8535,25 8 535,25 8535,25 6161,30

3. Cena ciepła zł/GJ 56,50 56,50 56,50 56,50 49,09
4. Cena nośnika ciepła zł/t 25,30 25,30 25,30 25,30 13,44

dybwet£ t o r

Monika ik

8
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Rodzaje oraz wysokość stawek opłat za usługi przesyłania I dystrybucji

Lp- Określenie ceny Miano

Grupa odbiorców

B2 B3.1 B3.2 P l-0 ,6

netto netto netto netto

1. Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/ro
k 36342,36 73051,32 65601,24 6061,20

2.
Rata m iesięczna stawek 
opłaty stałej za usługi 
przesyłowe

zł/MW/m-
c 3028,53 6087,61 5466,77 505,10

3,.
Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe

zł/GJ 13,19 18,01 20,20 4,31

7. przedsiębiorstwo energetyczne Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

grupy taiyfowe II.W.1, II.P.2 otrzymuje brzmienie:

Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania

Lp. Określenie ceny Miano
Grupa odbiorców

I.W .l II.W .l II.P.2
netto netto netto

1. Cena za zam ówioną moc cieplną zł/M W /rok 144 050/40 172 700,40 252995,64

2.
M iesięczna rata ceny za zam ówioną moc 
cieplną

zł/M W /m-c 12004,20 14 391,70 21082,97

3. Cena depta zł/GJ 71,36 46,25 43,51

4. Cena nośnika ciepła
zł/m* 10,20 17,15 X
zł/t X X 17,15

Arkadiusz SzymaiV>l

fi -M -'ŁDyrektor P-onu
Regulacji, Rynku Ciepła I S ^ t e ^  Wsparcia 

Radca Prawny WA-13331
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