
CENNIK WYTWARZANIA CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ 

obowiązujący w Miejskiej Energetyce Cieplnej sp. z o.o. w Świdwinie 

w okresie od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku. 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat uwzględniające rekompensatę wynikają z Ustawy 

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. 1697 ze zm.). 

Ceny i stawki opłat wytwarzania ciepła z rekompensatą: 

Grupa taryfowa A1, A2, A3 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
Cena i stawka opłat 

 [zł. netto] 

1 Cena za zamówioną moc cieplną 
zł/MW/rok 138 550,08 

rata- zł/MW/m-c 11 545,84 

2 Cena ciepła zł/GJ 87,99 

3 Cena nośnika ciepła zł/m3 61,29 

 

Grupa taryfowa B 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
Cena i stawka opłat 

 [zł. netto] 

1 
Stawka opłaty miesięcznej za 

zamówioną moc cieplną 
zł/MW/m-c 7 959,18 

2 Cena ciepła zł/GJ 129,58 

 

Grupa taryfowa C 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
Cena i stawka opłat 

 [zł. netto] 

1 
Stawka opłaty miesięcznej za 

zamówioną moc cieplną 
zł/MW/m-c 12 319,12 

2 Cena ciepła zł/GJ 129,21 
 
Ceny wytwarzania ciepła będą stosowane dla następujących uprawnionych odbiorców wymienionych w ustawie z dnia 15 września 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 
ze zm.): 

1) gospodarstw domowych; 
2) wspólnot mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła 
w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, 
w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach; 

3) podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są 
uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa 
domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych 
przepisach; 

4) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy (podmioty wrażliwe).  
 

Powyższe ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług. Podatek VAT zostanie zaliczony zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

        Zarząd MEC sp. z o.o. w Świdwinie 


