
Zmiana cen energii cieplnej w spółdzielczym zasobie mieszkaniowym w Braniewie, Tolkmicku
oraz administrowanych Wspólnotach Mieszkaniowych Nieruchomości w Braniewie.

Zmiana Tary§ dla ciepła ustalonej przez dostawcę ciepła - MPEC w Braniewie a zatulierdzonej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją OGD.4210.78.2022.338.XIII.EKo. Decyzja
Prezesa URE została ogłoszona w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło
w dniu 13 pńdziemlka2}ZZr,Nr 679 (1939).

z Ęrtułu zmiany Tarył dla ciepła wchodzi rł- życie od 1 listopada 2022r.
1. Na zmianę Taryfy dla ciepła nakłada się Tarcza antyinflaryjna obowiązującą w-okresie od

1 stycznia 202żr. (8%VAT) od 1 lutego (5%VAT). Skutkiem wprowadzenia Tarczy
antyinflaryjnej jest rli,,ł;,lij_+:ł,li,: i_:i:i.i;;:,i,,.: 1 :. i od usługi dostawy energii cieplnej ic,i ] ,.r,i.rrlli::
.1ii;).'.:". ł::.:'i,l]:"i;1 }i'],',,;l ąłł:'|ł"| iit.:,źi_'.:,'l.l.. l . ,.

2. Dla lokali mieszkalnych. MPEC w Braniewie w dniu 27 pażdziernika 2022r. ustalił na
podstawie średniej ceny ciepła z rekompensatą w wysokości 103,82zł/GJ netto
skorygowaną . ,. Jędnocześnie staw,ki opłat za
przesyłanie ciepła i przesyłanie mocy zamówionej pozostają bez zlrnian tj. pozostają
zgodne z obowiązuj ącąTaryfą dla ciepła z 13 pńóziemika 2022r.Nr 679 (1939).

Skutek, jaki odniosła zmiana opłat dla lokali mieszkalnych, związana z wprowadzeniem
zmiany Ta.y& dla ciepła w Braniewie z uwzględnieniem ,.ii..łlił';:i:;:l iil:i;i: w;mikających
z wprowadzenia Tarczy anĘinflacyjnej i rekompensaty dla rrytwórcy ciepła przekłada się
na zmianę zaliczki na opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach w taryfie:

l. 1 KWW: Drewniana 1, Drewniana 3, Drewniana5, Drewniana 9-15, Plac Piłsudskiego
4-10, Wiejska 1. Kościuszki 38-42. Kościuszki 44-48, MĘnarska 2. Malinowa 1-3 -

opłaty stalej o i opłaty zmiennej o

2. 7 S\ilL: Hozjusza 3-9, Hozjusza 1 1-15 - ,.,;:;,,1,,|,.. opta§ stałej o _: ;, -ą" ,, i opła§
zmiennej o

Skutek, jaki odniosła zmiana opłat dla lokali mieszkalnych, związana z wprowadzeniem
nniany T*ył dla ciepła w Braniewie z uwzględnieniem :::,..: :..,: l:1:i:ii wplikających
z wprowadzenia Tarczry antyinflacyjnej i rekompensa§ dla wytwórcy ciepła przekłada się
na zmianę zaliczki na opłaty za centralne ogrzewanie i na podgzanie wody użytkow.ej
w budynkach w taryfie:

1. 3 KWL: Armii Krajowej 17, Armii Krajowej l0-2a -,,,];:!ii;.,i. opłaĘ stałej o ..!. :,',',:.,,

i opłaĘ zmiennej o

2. 4 KOO: Armii Krajowej 13, Armii Krajowej 15, Armii Krajowej 24-36.
Traugutta 7-17 l;,:;;rii:i,; opłaty stałej o ,ś. i,ł,ł i oplaty zmiennej o

3. 5 SWW: Matejki l, Matejki 3, Matejki 5, Matejki 7, Matejki 11, Elbląska 16,Ą, Elbląska
168, , Plac Grunwaldu 1-5 * ::{,l;ltiq,ii opłaty stalej o i1l. ,ł§;'., i opłaĘ zmiennej
o

4. 8 SOO: Plac Wotności20-22,700 Lecia 9-21,700 Lecia 23-33,700 Lecia 35-39, Wileńska
21A-E, Elbląska 18A, Elbląska l8B" Elbląska 20 orazWspólnoty Mieszkaniowe Moniuszki
18 i Elbląska 4 - "_li:l,i",i" opła§ stałej o jł," l *i",,, i opłaĘ zmiennej o

3. Taryfa ZakładuGospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku: Świętojńska 8-I2 -,:Jl;łlli,,i.
opłaty stałej o .;i. .} i,'l.,, i .l:ill,i;, i. opła§ zmiennej o,]: .," "

4. Uzytkownicy lokali uży,tkowych nie będą korzystać ze wsparcia wynikającego ze średniej ceny
ciepła z rekompensatą w wysokości 103,82złJGJ netto.
Nowe zaliczki, w spółdzielczyn zasobie mieszkaniowym, odzwierciedlające zmianę Ta.yfu z uwzględnieniem
Tarczy antyinflacyjnej i rekompensaty dla wytwórcy ciepła zostaną naliczone - wprowadzone w Ącie od 1

listopada 2022r.; zostaną one doręczone do uź}tkowników lokali do 3l pńdziemtka2lżZr.
Z tekstem Tarył dla ciepła możma zapoznać się na stronie internetowej: Tarył opublikowanę w 2022 r. - Ciepło _
BIP - Urąd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl) orazna stronie internetowej MPEC w Braniewie:
http ://www.mpecbraniewo. pli'
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