Zmiana cen energii cieplnej w spółdzielczym zasobie mieszkaniowym w Braniewie, we
Fromborku i Tolkmicku oraz
administrowanych Wspólnotach Mieszkaniowych Nieruchomości w Braniewie
Zmiana Tarył dla ciepła ustalonej p,rzez dostawcę ciepła - MPEC w Braniewie a zatvłierdzonej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją OGD.4210.38.2022.338.XII.EKo. Decyzja
Prezesa URE została ogłoszona w BiuleĘnie Brarrżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło
w dniu 4 lipca 2022r, Nr 406 (1666).
ztyańu zmiany Taryfy dla ciepła wchodzi w życie od 1 sierpnia2a22r.
Zmiana Taryfy dla ciepła nakłada się na Tarczę an§inflaryjną obowiązującą w okresie od
l s§cznia ?022r. (8%VAT) od 1 lutego (5%VAT) do 31 pńdziemlka 202żr. Skutkiem
wprowadzeńaTarczy antyinflaryjnej jest ,:,a,ji|:l,:.,:ji, :]l:ii.,]l,_,:i 'l l , od usługi dostawy energii
CiePlnej :l,,i i ,,.i, :'.lll-; ]l,' , .': ., ;.:,',, l.i: ,,i',:, ,; :lli l i:;:,":, . : .
Skutek, jaki odniosła zmiana opłat ru,iązanych z wprowadzenięm zmiany rarył dla ciepła
w Braniewie z uwzględnieniem ,:ilii,illi,:.: ,,1,,|.:l wynikających z wprowadzenia Tarczy
anĘinflacyjnej przekłada się na zmianę zaliczki na opła§ za centralne ogrzewanie
.

w budynkach w taryfie:

1.

KW\il: Drewniana

Drewniana 5, Drewniana 9-i5, Plac Piłsudskiego
4-10, Wiejska 1, Kościuszki 38-42, Kościuszki44-48, Młynarska 2, Malinowa 1-3 i
opłaty zmiennej o
opłaĘ stałej o
1

2.

1, DreTłrniana 3,

7 SWL: Hozjusza3-9,Hozjusza l1-15
zmiennej o

-

opła§ stałej o

i

opłaty

Tarył dla ciepła
wynikających z wprowadzenia Tarczy
Braniewie z uwzględnieniem
anĘinflacyjnej przekłada się na zmianę zaliczkt na opłaty za centralne ogrzewanie i na
Skutek, jaki odniosła zmiana opłat zvłtązanych z wprow,adzeniem zmiany

w

podgrzanie wody uĄrtkowej w budynkach w taryfie:

1. 3 KWL: Armii

i

Krajowej 17, Armii Krajowej 10-20
opłaĘ zmiennej o

-

ż. 4 KOO: Armii Krajowej 13, Armii Krajowej 15" Armii
Traugutta7-77 opłaĘ stałej o
i
3.

Krajowej 24-36,
opłaty zmiennej o

5 SWW: Matejki 1, Matejki 3, Matejki 5, Matejki 7, Matejki l1, Elbląska 164., Elbląska

168, , Plac Grunwaldu 1-5
o

4.

opłaĘ stałej o

-

opła§ stałej o

i

opłaĘ zmiennej

Wolności20-22,700Lecia9-21,700 Lecia 23-33,700 Lecia 35-39, Wileńska
21A-E, Elbląska 18A, Elbląska 18B, Elbląska 20 oraz Wspólnoty Mieszkaniowe Moniuszki
18 i Elbląska 4 opłaty stałej o
i
opła§ zmiennej o
Nowe zaliczkj, w spółdzielczym zasobie mieszkaniowym, w budynkach dla Taryf: 1 KWW,
7 SWL,3 KWL,4 KOO, 5 SWW i 8 SOO odnvierciedlające zmianę Tary$ z uwzględnieniem
Tarczy antyinflaryjnej zostaną naliczone - wprowadzone w zycie od I październlka2022t.;
zostaną one doręczone do użltkowników lokali do 30 wrześniaż022r.
Szacujemy, że wyższe kosźy opłat mviązanych z dostawą ciepła w okresie sierpnia i września
20ż2r. będą finansowane z wniesionej opła§ na koszty zmienne w maju 2022r.
8 SOO: Plac

Z tekstęm Taryfy dla ciepła mozna zapoznac się na stronie intemetowej: Taryfy opublikowane
w 2022 r. - Ciepło - BIP - Urząd Regulacji EnergeĘki (ure.gov.pl) oraz na stronie internetowej
MP EC w Braniewie : http //www. mpecbraniewo.pl/
:

Z dniem 1 sierpnia 2022r. zmieniają się ceny za dostarczane ciepło we Fromborku, ul, Mickiewicza
8AB, Szkolna 7-9, Kościelna6 opłaĘ stałej o
i
opłałzmiennej
o

dniem l czerwca 2022r. zmieniają się ceny za dostarczane ciepło w Tolkmicku, ul. Świętojanska
8-12 - 1:i!. :i J :ll;;::l ' . ., ::,, ,,
opła§ zmiennej O

Z

§póldziclnia Miełzkaniowa
łatgk*a' wBraniewie
ul, MaĘki9, 14-500 Braniswo
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Z dńem 1 lipca 2022t. zmieńają się ceny za dostarczanę ciepło w Pienięznie. Skutek, jaki odniosła
zmiana opłat nłliry,anych z wprowadzeniem zniany Taryfy dla ciepła w Pieniężnie
z uwzględnieniem obniżenia opłat wynikających z wprowadzeńa Tarcry antyinflacyjnej

przekJadasię na zmianę zaliczkj na opłaty za cęntralne ogrzewanie i na podgrzanie wody uzytkowej
w budynkach w taryfię:
1. Grupa taryfowa "A": Generalska 6, Sadowa 3, Rynek 4, Dworcowa 15 - wzrost opłaty
stałej o 196, 00% i wzrost oplaty zmiennej o 89, 007o.
2. Grupa taryfowa "B": Ornecka 2, Kościuszki 6.Ą8, Dworcowa 7 - wzrost opłaty stałej
o l74, afrV" i wzrost oplaty zmiennej o 74, a0ok.
Kościuszki9, Kościus7kJ 11 i Mickiewicza 2,
3. Grupa taryfowa "C": Kościuszki 1-3-5,
'Wolności
1, 1 Maja 5, Generalska 11, Generalska 13,
Kościuszki13, Parkowa 8, Ornecka 6,
Generalska 15, Generalska 17 - wzrost opłaty stałej o 17a, aOV" i wzrost opłaĘ zmiennej

o7araOóń.
§półdziclnia Mieszkaniowa
Satokz" w Branicgię

ul. Matcjki9, 14-500 Braniewo
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