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Włoszczowa, 15.11.2022 r. 

 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat uwzględniające rekompensatę dla uprawnionych grup 

odbiorców Przedsiębiorstwa Energetycznego ZPUE S.A. wynikającą 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. z dnia 19.09.2022 r. poz. 1967). 

Cennik obowiązuje w okresie od 11 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku. 

Ceny i stawki opłat wytwarzania ciepła z rekompensatą: 

Grupa odbiorców B1 j.m. NETTO˟ 

 
Cena za zamówioną moc cieplną 

roczna  
zł/MW 

167 978.23 

rata miesięczna 13 998.19 

Cena ciepła zł/GJ 82.42 

Cena nośnika ciepła zł/m³ 9.63 

Grupa odbiorców B2 j.m. NETTO˟ 

Cena za zamówioną moc cieplną roczna  
zł/MW 

167 978.23 

rata miesięczna 13 998.19 

Cena ciepła zł/GJ 82.42 

Cena nośnika ciepła zł/m³ 9.63 

Grupa odbiorców B3 j.m. NETTO˟ 

Cena za zamówioną moc cieplną roczna  
zł/MW 

167 978.23 

rata miesięczna 13 998.19 

Cena ciepła zł/GJ 82.42 

Cena nośnika ciepła zł/m³ 9.63 

Grupa odbiorców B4 j.m. NETTO˟ 

Cena za zamówioną moc cieplną roczna  
zł/MW 

167 978.23 

rata miesięczna 13 998.19 

Cena ciepła zł/GJ 82.42 

Cena nośnika ciepła zł/m³ 9.63 

 
Zgodnie z w/w ustawą cena z rekompensatą dotyczy wyłącznie wytwarzania ciepła wobec czego 
stawki opłat i usług przesyłania i dystrybucji ciepła nie ulegają zmianie, i pozostają zgodne z decyzją   
Nr OKA.4210.97.2022.RZ  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 września 2022 r. 
 
Ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą będą stosowane dla uprawnionych grup 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 dnia 19.09.2022 r . poz. 1967)  
opłat z a usłu gi prz esyłania i d ystrybucj i ciepła nie ulegają zmian  

 

 

 

 

 

 

 

 

˟ Ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług VAT 

Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  


