
  

 
 

 
Nasz znak: D/445/22 

 
Dotyczy: Informacja dla odbiorców ciepła  o cenach ciepła z rekompensatą. 

 
 

Informacja dla odbiorców ciepła  o cenach ciepła z rekompensatą. 
 
 

 
 

 20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych 

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

(Dz.U. 2022 poz. 1967) mająca na celu ograniczenie negatywnych skutków wywołanych 

kryzysem energetycznym. Wprowadza ona mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa 

energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen 

wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm wsparcia dotyczyć będzie ciepła 

dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. 

Stawki opłaty za ciepło z rekompensatą, o której mowa w art.3 ust. 3 w/w ustawy 

stosowane będą do rozliczeń z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy i 

obowiązywać będą okresie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r. 

 Ustawa nakłada obowiązek na odbiorców ciepła do dostarczenia do dostawcy 

ciepła w terminie 21 dni od dnia nabycia przez odbiorcę ciepła uprawnienia do 

stosowania wobec niego cen na ciepło z rekompensatą oświadczenia, które jest 

podstawą do skorzystania z obniżonej ceny ciepła1.  

 W załączeniu do niniejszego pisma przesyłamy Państwu formularz, który 

trzeba wypełnić i dostarczyć do naszej Spółki.  

 

 

Wyszków, dn. 27.09.2022 Odbiorcy ciepła systemowego 
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 Na drugiej stronie oświadczenia (w tabeli) najistotniejszą informacją dla naszej 

spółki jest wskazanie procentowego podziału zużywanego ciepła na część, która 

podlega rekompensacie  zgodnie z ustawą i część niepodlegającą rekompensacie. 

Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

podmiotu i dostarczone w oryginale na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

w Wyszkowie ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków lub też podpisane podpisem 

kwalifikowanym lub profilem zaufanym i przesłane na adres 

sekretariat@pecwyszkow.pl. 

 Informujemy Państwa, iż wyznaczyliśmy w naszej Spółce dedykowaną osobę, 

do której możecie się Państwo zwracać w tej sprawie ze wszystkimi wątpliwościami:  

Agnieszka Burzyńska tel. 29-642-85-43. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Formularz oświadczenia do wypełnienia 
1 Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20.09.2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami 
domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1975). 

 

 


