
Zmiana cen energii cieplnej w spóldzielczym zasobie mieszkaniowym w Braniewie araz
administrowanych Wspólnotach Mieszkaniowych Nieruchomości w Braniewie
Zmiana Tarył dla ciepła ustalonej przez dostawcę ciepła - MPEC w Braniewie a zaŃterdzonej
ptzez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją OGD.4210.78.2022.338.XIII.EKo, Decyzia
Prezesa URE została ogłoszona w Biule§nie tsranżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło
w dniu 13 pńdziemlka2O2żr, Nr 679 (1939).

z tytułu zmiany Taryfy dia ciepła wchodzi w życie od 1 listopada2022r-
l. Na zmianę Tarył dla ciepła nakłada się na Tarczę an{inflacyjną obowiązującą w okresie od

1 stycmia 2022r. (8%VAT) od 1 lutego (5%VAT) do 31 grudnia 2022r. Skutkiem
wprowadzenia Tarczy anĘvinflacyjnej jest i;il:-1,,.,,;_;,:r, ;i;,l;", ji.i: ',, i, i od usfugi dostawy energii
CiePlnej llą! i rlr ą;,;łii: .j,i-] j ,., ;- ,-1 '.lj i]i:,i Ę',,,,, i: ll:j i !:!il:ii!: ;ll]' " , ';"'".

2. Zastosowano cenę dostawy ciepła (w GJ) z rekompensatą dla wytwórcy ciepła od lrwoĘ
l03,82złlGJ netto.

Skutek, jaki odniosła zmiana opłat mviązartych z wprowadzeniem zmtany Taryfy dla ciepła
W Braniewię z uwzględnieniem :,i,::;_l,,],ii,;:,; ,.;.ł_!: wynikających z wprowadzenia Tarczy
antyinflacyjnej i rekompensaty dla wytwórcy ciepła przekłada się na zmianę zaliczki na
opłaĘ za cęntralne ogrzewanie w budynkach w,taryfie:

1. 1 KW-W: Drewniana 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 -

opła§ stalej o i opłaĘ zmiennej o

2. 7 SWL: Hozjusza 3-9, Hozjusza II-T5 - opłaĘ stałej o i opłaĘ
zmiennej o

Skutek. jaki odniosła zmiana opłat związanych z wprowadzeniem zmiany T*yS dla ciepła
w Braniewie z uwrzględnieniem ;łil;li.i;-,:l::, ,l::i:li w_vnikających z wprowadzenia Tarcry
antyinflacyjnej i rekompensaty dla wytwórcy ciepla przel<łada się na zmianę zaliczkj na
opłaty za centralne ogzewanie i na podgrzanie wody użykowej w budynkach w taryfie:

1. 3 KWL: Armii Krajowej i7, Armii Krajowej 10-20 - opła§ stałej o
i oplaĘ zmiennej o

2. 4 KOO: Armii Krajowej 13, Armii Krajowej 15. Armii Krajowej 24-36,
Traugutta7-L7 opłaĘ stałej o i opłaĘ zmiennej o

3. 5 SWW: Matejki 1. Matejki 3, Matejki 5, Matejki 7, Matejki 11, Elbląska 16A.. Elbląska
1óB, , Plac Grunwaldu 1-5 - oplaĘ stalej o i opła§ zmiennej
o

4. 8 SOO: Plac Wolnośct20-22.700 Lecia 9-2L,7a0 Lecia 23-33,700 Lęcia 35-39, Wileńska
21A-E, Elbląska 18A, Elbląska 18B, Elbląska 20 oruz Wspólnoty Mieszkaniowe Moniuszki
18 i Elbląska 4 - opła§ stałej o i opła§ zmiennej o

Nowe zaliczkj, w spółdzielczym zasobie mięszkaniowym, w budynkach dla Taryf: 1 KWW,
7 SWL, 3 KWL,4 KOO" 5 SWW i 8 SOO odzwierciedlające zmianę TaryS z uwzględnieniem
Tarczy anĘinflacyjnej i rekompensaty dla wytwórcy ciepła zostanąnaliczone -
wprowadzone w zycie od 1 listopada2OżZr.; zostaną one doręczone do uzltkowników lokali do
3I pńdzteriftaż}2Zr.

Z tekstem Tarył dla ciepła mozla zapoznŃ się na stronie intemetowej: TaryĘ opublikowane
w 2a22 r. - Ciepło - BiP - Urąd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl) oraz na stronie internetowej
MPEC w Braniewi e : http : //www. mpecbraniewo. pl/
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