
WYCIĄG Z UCHWAŁY ZARZĄDU 
 
Z dniem 1 listopada 2022 roku ustala się następujące ceny i stawki opłat 
(netto) z rekompensatą nie objętych Taryfą (według danych wynikających z 
kalkulacji zatwierdzonej taryfy): 
 
 
- dla odbiorców z grypy taryfowej WO z rekompensatą: 

1. Średnia cena ciepła      - 103,82 zł/GJ 
2. Średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe  -   34,68 zł/GJ  

------------------------------------------------ 
                                                                    Razem   -  138,50 zł/GJ 
- dla odbiorców z grypy taryfowej WW z rekompensatą: 

1. Średnia cena ciepła      - 103,82 zł/GJ 
2. Średnia stawka opłaty za usługi przesyłowe  -   31,05 zł/GJ  

------------------------------------------------ 
                                                                    Razem   -  134,87 zł/GJ 
 
 
 
- ceny usług pozostałych: 

5. Konserwacja węzła jednofunkcyjnego - 195,00 zł/szt./m-c 
6.  Konserwacja węzła wielofunkcyjnego - 240,00 zł/szt./m-c 
7.  Dodatkowe włączenie/wyłączenie węzła      -  25,00 zł/każdą usługę 
 
Do powyższych cen i stawek opłat należy doliczyć podatek VAT.  
Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
           
                      
                           CENY CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ 
Ceny ciepła z rekompensatą do stosowania w okresie od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r. 
zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.     

 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych 

                grup odbiorców.    

WO WW
1 2 3 4 5

Cena za zamówioną moc cieplną z
rekompensatą:

zł/MW/rok 76 452,60 82 348,92

Cena za zamówioną moc cieplną z
rekompensatą:

zł/MW/m-c 6 371,05 6 862,41

2 Cena ciepła z rekompensatą: zł/GJ 84,55 91,07

3 Cena nośnika ciepła z rekompensatą: zł/m3 32,98 32,98

33 727,79 44 865,46

* Ustalone ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

   Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Rodzaje cen i stawek opłat *
Jednostka 

miary
Grupa taryfowa

1

2 810,65 3 738,79

5
Stawki opłat za usługi przesyłowe
zmienne:

zł/GJ 26,18 24,12

4

Stawki opłat za usługi przesyłowe stałe: zł/MW/rok

Stawki opłat za usługi przesyłowe stałe: zł/MW/m-c

 


