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Zmiana cen energii cieplnej w Braniewie,
Zmtana Taryfy ciepła ustalonej ptzez dostawcę ciepła * MPEC w Braniewie a zatwięrdzonej
prz,ez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją OGD.4210.35.2019.338.XII.DJ. Decyzja
Prezesa URE została ogłoszona w Biuletynie Branzowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło
w dniu 19 grudnia 20I9r, pod pozycią331'
Zmiana do TaryS ciepła wchodzi w Ęcie od 3 s§cznia}Ożar.

Skutek, jaki odniosło wprowadzenie zmiany Taryfy ciepła w Braniewie przekłada się na
zmianę zaliczki na opłaty zacenftalnę ogrzewanie w budynkach w taryfie:

1. 1 KW-W: Drerł,niana 1. Drewniana 3, Drewniana 5. Drewniana 9-15, Plac Piłsudskiego
4-10, Wiejska 1, Kościuszki 38-42, Kościuszki 44-48. Młynarska 2, Malinowa 1-3 -
ll;;łdłi" opła§ stałej o ń. §i];'i,l, i opłaty zmiennej o

2. 7 SWL: Hrszjusza 3-9, Hozjusza 11-15 -,.l-::ił!ł,,i" opłaty stałej o i!. ji'i,,, i
opłaĘ zmiennej o ,

Skutek, jaki odniosło wprowadzenie znriany Taryfy ciepła w Braniewie przekłada się na
zmianę zaliczki na opłaty za centralne ogrzewanie i na podgrzanie wody uzltkowej
w budynkach w taryfie:

1. 3 KWL: Armii Krajowej 17, Armii Krajowej La-2a *,ill;łi._ir:ł{ opłaĘ staĘ o .i. 5 §'],,l

i opła§ zmiennej o

2. 4 KOO: Arnrii Krajowej 13, Armii Krajowej 15, Armii Krajowej 24-36,
Traugutta J-!J ",1,:łlłź*:a opłaty stałej o }. ii$']ł, i oplaty zmiennej o

3. 5 SWW: Mateiki 1, Matejki 3, Matejki 5. Matejki 7" Matejki 11^ Elbląska 16A, Elbląska
168, Elbląska 18A, Elbląska 188, Elbląska20, Plac Grunwaldu 1-5 - opłaty
stałej o i opłaty zmiennej o

4, 8 SOO: Plac Wolności2a-22,700 Lecia 9-21,700 Lecia 23-33,700 Lecia 35-39,
Wileńska 2IA-F,, oraz Wspólnoty Mieszkaniowe Moniuszki 18 i Elbląska 4 -
opłaty stałej o i opłaty zmiennej o

Nowe zaliczki odzwierciadlające zmianę Taryfy planujemy wprowadzic od 1 częrwca
2020r.; zostaną one doręczonę do użytkowników lokali do 31 maja 2020r. Jednakźe
warunkiem odroczenia w czasie zmian zaliczek jest podobna srogość okresu zimowego jak
w sezonie 2a18/2019.

Z tekstem taryfy mozna zapoznać się na stronie internetowej:
hfips:/1bip.ure.gov.pl/bip/tary§-i-inne-decyzje-b/cieplo l3784,Taryfy-opublikowane-w-2019_
r.html
orazna stronie internetowej MPEC lv Braniewie:
http :/1www.mpecbrani ewo.pl/

Zmiana cen energii cieplnej we Fromborku"
Zmiana Tar"vfy ciepła ustalonej przez dclstawcę ciepła - operatora kotłowni we Fromborku -
Firmę LEorpnlł Leszek Hakzls w Elblągu.
Zmiłna do Taryfy ciepła wchodzi w Ęcie od 1 sĘcznia2l2ar,

Skutek, jaki odniosło wprowadzenię zmianv Taryfy ciepła we Fromborku przekłada się na
zmianę zaliczki na opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody:
1, Szkolna 7-9. Mickięwicza 8AB i Kościelna 6 * opła§ stałej o

i opłaty zmiennej o
Nowe zaltczki odzwierciadlające zmianę Taryf,v, ze względu na skalę w,zrostu, planujemy
rvprowadziĆ od 1 lutego 2020r.; zostaną one doręczone do użytkowników lokali do
31 stycznia ż020r.
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