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Warszawa, 3 marca 2023 r. 

 

 

Komunikat z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie mechanizmu ograniczenia wzrostu cen dostawy ciepła.  

 

Szanowni Państwo, 

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach  uprzejmie informuje, że dnia 15 lutego 2023 r. 

weszła w życie Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 

295). 

Nowelizacja ustawy skutkuje wprowadzeniem trzech mechanizmów wyznaczania przez PGE Energia Ciepła 

S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach cen ciepła. W rozliczeniach  

z odbiorcami stosowany będzie ten według którego cena ciepła dla odbiorców będzie najniższa. 

I. Cena dostawy ciepła z rekompensatą oznacza cenę ciepła obejmującą  zarówno ceny i stawki 

dla wytwarzania jaki i dla dystrybucji z PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia 

w Kielcach które zostały wyznaczone w kolumnie nr 3 Tabeli. Jednoskładnikowe ceny dostawy 

ciepła znajdującej się w niniejszym Komunikacie.  

II. Maksymalna cena dostawy ciepła oznacza, cenę dostawy ciepła  obliczoną dla danego 

systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej 

powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 

30 września 2022 r., która ma obowiązywać do końca 2023 r.  

III. Cena taryfowa ciepła stosowana wprost z zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy dla PGE 

Energia Ciepła S.A.  Oddział Elektrociepłownia w Kielcach dla danego okresu. Poziom tych cen 

będzie miał zastosowanie w przypadku gdy cena dostawy ciepła z rekompensatą 

lub maksymalna cena dostawy ciepła będzie wyższa niż zatwierdzone ceny i stawki opłata 

w ww. taryfie dla ciepła. 

Powyższe trzy mechanizmy ograniczenie wzrostu cen ciepła będą miały zastosowanie wyłącznie 

do odbiorców ciepła uprawnionych do uzyskania ceny ciepła z rekompensatą na mocy art. 4 ust. 1 Ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 

Do takich odbiorców należą min. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz obiekty użyteczności 

publicznej.  

Dnia 23 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował Informację w której określił 

stosowane przez poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne ceny ciepła oraz stawki opłat obowiązujące 

w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40% - są to kwoty netto (nie zawierają podatku VAT). 
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To zestawienie będzie podstawą do stosowania maksymalnych cen dostawy ciepła w okresie od 1 marca 

do 31 grudnia 2023 r..  

Powyższe obniżki cen dostawy ciepła będą możliwe do zastosowania pod warunkiem złożenia przez 

uprawnionego Odbiorcę ciepła do dnia 8 marca 2023 r. oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających 

na uznanie odbiorcy jako podmiotu uprawnionego (z wyłączeniem odbiorców fizycznych – indywidualnych 

gospodarstw domowych).  

W przypadku gdy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. cena dostawy ciepła 

stosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła przekroczyła maksymalną cenę dostawy ciepła, zastosowane 

zostaną korekty rozliczeń z odbiorcami ciepła dla tych miesięcy, kiedy takie przekroczenie wystąpiło.  

 

Jednoskładnikowe ceny dostawy ciepła netto dla poszczególnych grup taryfowych i wskazanie taryfikatora, 

który zostanie zastosowany w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami ciepła przedstawia poniższe 

zestawienie : 

 

Tabela. Jednoskładnikowe ceny dostawy ciepła  

Grupa 

taryfowa 

Jednoskładnikowa 

cena dostawy ciepła 

z taryfy 

[zł/GJ] 

Jednoskładnikowa cena 

dostawy ciepła dla ceny 

ciepła z rekompensatą 

[zł/GJ] 

Jednoskładnikowa 

maksymalna cena dostawy 

ciepła (ograniczenie do 

+40% wzrostu) 

[zł/GJ] 

Cennik do zastosowania 

[ceny taryfowe/ 

ceny z rekompensatą/ 

maksymalna cena dostawy 

ciepła ] 

1 2 3 4 5 

okres od 01.10.2022 do 14.10.2022 

A1 51,31 103,82 71,84 ceny taryfowe 

A2 77,32 122,36 108,26 ceny taryfowe 

A3 71,08 109,07 99,53 ceny taryfowe 

okres od 15.10.2022 do 31.12.2022 

A1 71,03 103,82 71,84 ceny taryfowe 

A2 98,10 123,90 108,26 ceny taryfowe 

A3 90,36 109,50 99,53 ceny taryfowe 
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okres od 01.01.2023 do 30.04.2023 

 

A1 78,01 103,82 71,84 
maksymalna cena dostawy 

ciepła 

A2 106,51 124,47 108,26 ceny taryfowe 

A3 99,23 109,60 99,53 ceny taryfowe 

okres od 01.05.2023 

A1 71,03 103,82 71,84 ceny taryfowe 

A2 98,10 123,90 108,26 ceny taryfowe 

A3 90,36 109,50 99,53 ceny taryfowe 

Powyższe ceny jednoskładnikowe są wynikiem zastosowania poniższych stawek taryf za ciepło, moc i nośnik 
ciepła oraz stawek zmiennej i stałej za usługi przesyłowe w wysokościach odpowiadających zastosowanej 
w rozliczeniach z klientem ceny. 

Poniżej przedstawiamy ceny maksymalne w dostawie ciepła zgodnie z informacją nr 9/2023 Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 

 



 
 

 
 
                                 
    
 

 

 
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A., BUDYNEK SKYLIGHT, XII P., UL. ZŁOTA 59, 00-120 WARSZAWA, POLSKA 
KRS 0000013479, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
NIP: 642-000-06-42, REGON: 273204260, KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI: 2 501 281 240 PLN, OPŁACONY W CAŁOŚCI 
www.pgeenergiaciepla.pl  
 

4 

Rozliczenia sprzedaży ciepła z uprawnionymi klientami w związku w prowadzeniem ww. stawek 

będzie odbywało się z zastosowaniem Art. 3a o którym mowa w Ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku 

z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 295). 

 

 

 


