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Braniewo, dnia 31 .1ż.2a2l r.

nmfonrmaeja o zatwieł"dzeniu przez Fnezesa URE nowcj TaryĘ dla cnepłn dfla Miejskiego

Fnzedsiębńorstwa Enenge§}<l CiepBnej §p" z o.o. w Bnnmiewie

Szanowni Fańsfwo,

niniejszynr infonnujemy, że w dnitl 16.12.2a2lr. decyzją nr OGD,42Ia39.2aż0"338.X]il.W.Ą Frezesa
Urzędu Regulae.ji Energetyki została zatwierdzorra nowa Taryfa dia oiepła dia naszego przedsiębionsrwa,

Sredni wzrost opłat za ciepło, usfugę przesyfu i dysfiybueji wedfug rrowyeh cen i stawek opłat
wyniesie 34,520^,

Głównynri, niezależnymi od działalnośei N4FEC Sp. z o.o. w Eraniewie cąynnikarni wzrostu cen są:

b wzrosł qpł.{.st za ełuis,ię dwlltlenku węgla,
ż wzrost cem zakupu otrłałw,

ts wzrast cem 7akuxlu ewergi§ elektrycznej.
Zatwierdzona taryfa będzie obowiązywała przez okres 12 miesięey od dnia jej wprowadzenia

do stosowania, to jest od 01.01 .2a22 r.

Taryfazostała opublikowana wdniu 16.12.20żl r. w Eiulerynic Branżowym URE - Ciepło Nr 487
(1211) na stronie Urzędu R.egulacji Energetyki:
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Nowe ceny i stawki opłat:

Grupa
^ AL:^-- !---UuUlUiUUw

Cetaza zamówioną moc
cieplną [złlMW]

Cęna
ciepła
[zUGil

Cerra
nośnika
ciepła
[zU^3]

Stawka opłaĘ za usługi przesyłowe

roc7na
rata

miesięcma

stała [zŁMĘ zmienna
[ń/GJ]roczna rala

miesieczra
1 2 3 4 5 6 7 ę

1K\ĄrW 133 236,96 11 103.08 35,75 35,26 39 508.54 3 292,38 15.11
? Ta\x/n l ?? ,?K oK 1 l ln2 na aą n< 35,26 z> >>z..łzł 2 499,37 tJ.yJ
3 KwL l33 236,96 11 103.08 35,75 35.26 45 460.03 3 788,34 13.B6
4 Koo I33 ż3696 1 1 103.08 35,,75 35"26 25 225.38 2102,12 11.29
5 swv/ l45 560,13 12 130.01 53,40 39,43 72 058.66 6 004,89 20.84
6 swo 145 560,13 12 130.01 53,40 39,43 49 232.99 410z,75 16.29
7 swl- 145 560.13 12 130.01 53,40 39.43 49194,19 4 099,52 16.92
8 Soo l45 560,13 12 130,01 53,40 39.43 28 596,77 2 383.06 1 1.69

Ustatrone w taryf,re oeny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Fodatek VAT nalicza się zgodnie z ohowiązu.jącyrni przepisalili.
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Szanowni Faństwo,

Wprowadzanie nowej tary& dla eiepła, a zlNłaszęza v/zrost jej eeny zawsze budzi

kontrowersje wśród Odbioreów" Jednakźe funkejonowanie naszej Spółki musi być dostosowane do

sy,tuaoji gospodafezej kraju. Tak jak i inne przedsiębiorstwa eiepłownioze uezestnicząoe w

curopejskim systcrnie handlu uprawŃeniałrri do emisji drłutleŃu węgla, borykarny się z rosnąeymi

oenanri ioh zakupu. Zasady i opła§ za korzystanie ze środowiska regulują przepisy unijne, które

narzueają określone działania, a niedostosowanie się do nieh, związane jest z nńożenięm wysokictl

kar pienięznyeh. Kosziy zaicupu upralłłrień cio emisji <iwutienku węgia bezpośrecinio wpływają na

eenę \\ryprodukowanej energii cieplnej. Stawki na koniec tego roku, trzykrotnie przekraezają opłatę z

grudnia ubiegłego roku.

Niekorzystna sytuaeja

bezpośrednio. Obeerrie dostęp

ryŃu węglorłym to kolejny ctrenrent. ktory do§ka nas

kruszywa jest bardzo ograniczony, 0o jest jedną Z przyc,zyn

een energiiwzrostu een opału stosowanego przęz Społkę V{PEC. Zapowiadany od dawna wzrost

elektrycznej, jest kolejną składową, mająeą zasadniezy wpływ na pcdwyżkę cen eiepła.

fu[imo podejmowania wszelkich działń związanych z modernizaeją miejskiej eiepłowni, nie

jesteśrny w stanie utrzyrnać een eiepła na <iotyehezasowyrn poziomie. Obecnie reaiizujemy budowę

systerntr kogeneraeji, który pozwoni ograniezy-ó emisję cirnr.ltlenku węgla, w konsekweneji ezego

opłaty za uprawnienia do ernisji zmaeznię spacirrą.

Życrymy sobie unonnowania sytuaeji gospodarczej w kraju, eo bezpośrednio wpłynie na

działalność N4PEC sp" z o.o. jak i stabilizaeję cefi przez nas stosowanych.

Zgodnie z zapowiedziarni rządu w zakręsie ograniezenia skutków ogólrrokrajowego wzrosfu

een eiepła w systemaoh eiepłowrriazyelr w dniu 20 grudnia 2021 roku opublikowano w Dzienniku

Ustaw Rzeczypospolitej Folskiej pod poz. 2350 R.ozporządzenie Ministna F'inansów z dnla 77

grudnia 2a2tr r. zmieniająee rozporządzenie w sprawie towal"ów i usfug, dla których obniża się

stawkę podatku od towarów i usfug, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Zgodnie z.jego

zapisan,ri w miesiąeach styczeń+marzec 2022 rckv. obniza się stawkę V.ĄT' z ż3%o na E% dla

sprzedaĄ eiepła.

Prezes MPEC sp. z a.o.
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