Informacja
dot. Taryf dla ciepła PGE GiEK S.A. Elektrownia Opole i ELKOM Sp. z o.o.
W związku ze zmianą taryfy dla ciepła ELKOM Sp. z o.o. niniejszym informujemy, iż od
dnia 20.07.2021 r. odbiorców ciepła obowiązywać będą następujące decyzje Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki:
1. Dotyczące wytwórcy ciepłą
Taryfa dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia
Opole
zatwierdzona
przez
Prezesa
Urzędu
Regulacji
Energetyki
decyzją
nr OWR.4210.42.2020.1249.XVI.DB z dnia 23 listopada 2020 r. opublikowana w Biuletynie
Branżowym URE – Ciepło dnia 25 listopada 2020 r. poz. 335 + decyzja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z 11.05.2021 r. nr OWR.4210.11.2021.1249.XVI.DB
2. Dotyczące dostawcy ciepła
Taryfa dla ciepła ELKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatwierdzona przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OWR.4210.13.2021.2058.XVI.DB z dnia 24
czerwca 2021 r. opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło dnia 24 czerwca 2021 r.
poz. 200
Poniżej aktualne stawki netto opłat za ciepło wytwórcy dla grupy A
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość stawek
netto
45 144,53
3 762,04
18,23
5,08
5 824,60
485,38
2,39

Poniżej stawki netto opłat za ciepło dostawcy dla grupy B i D1 (Os. Energetyk)
Wysokość
Wysokość stawek
Rodzaje stawek i opłat
Jednostki
stawek gr. B
gr. D1
netto
netto
zł/MW/rok
36 064,43
40 745,75
Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
rata miesięczna
3 005,37
3 395,48
Stawka opłaty zmiennej
zł/GJ
23,29
23,55
za usługi przesyłowe
W grupie odbiorców B:
suma stawek łącznie za GJ pobranego ciepła wynosi 43,91 zł/GJ
miesięczna suma stawek łącznie za 1 MW mocy zamówionej wynosi 7252,79 zł/MW/m-c
W grupie odbiorców D1 (Os. Energetyk):
suma stawek łącznie za GJ pobranego ciepła wynosi 44,17 zł/GJ
miesięczna suma stawek łącznie za 1 MW mocy zamówionej wynosi 7642,90 zł/MW/m-c
Ustalone w niniejszych taryfach stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pełny tekst taryf znajduje się na stronach internetowych spółki ELKOM www.elkom.com.pl
oraz Urzędu Regulacji Energetyki www.bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo

