
Informacja dla odbiorców ciepła dotycząca zamrożenia cen ciepła 

 

Z dniem dzisiejszym, tj. 15.02.2023 r., wchodzi w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 295). Zmiana zapisów ustawy z dnia 15 września 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, 2127, 2185, 2236, 2243 i 2687) ma przyczynić się do zmniejszenia obciążeń 

finansowych dla uprawnionych odbiorców końcowych, głównie gospodarstw domowych oraz instytucji  

z sektora użyteczności publicznej, w związku z rosnącymi kosztami ogrzewania.  

Dotychczas mieszkańcy Suwałk korzystający z ciepła systemowego nie zostali objęci wsparciem w ramach 

rozwiązań wprowadzonych w roku ubiegłym ww. ustawą. Obecnie wprowadzony został maksymalny 

poziom ceny dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców ciepła na poziomie cen i stawek opłat z 30 

września 2022 r. powiększonych o 40% z okresem obowiązywania do 31.12.2023 r., a przedsiębiorstwom 

energetycznym stosującym maksymalne ceny dostawy ciepła zapewniono wyrównanie z tego tytułu.  

Ze względu na przyjęty w ustawie okres bazowy, tj. 30 września 2022 r., zapisy ustawy na dzień dzisiejszy 

nie obejmują wsparciem uprawnionych odbiorców ciepła systemowego w Suwałkach ze względu na 

niższe ceny dostawy ciepła stosowane przez PEC w Suwałkach od 1 października 2022 r.  

Wyjaśnić należy, że PEC w Suwałkach wprowadził zmianę cen i stawek opłat za energię cieplną od  

1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. (ze względu na okres obowiązywania doliczenia w wysokości  

22 zł/GJ do ceny ciepła wytwarzanego w jednostce kogeneracji opalanej paliwami węglowymi i wyliczanej 

z zastosowaniem metody uproszczonej) ze średnim wzrostem na poziomie 17,1% w odniesieniu do stanu  

z września 2022 r. 

Dopiero po opublikowaniu 31.03.2023 r. przez Prezesa URE informacji ze wskaźnikami stanowiącymi 

podstawę do kalkulacji uproszczonej cen ciepła wytwarzanego w jednostce kogeneracji, złożeniu wniosku 

o zmianę taryfy dla ciepła na początku kwietnia 2023 r. i zatwierdzeniu przez Prezesa URE zmiany taryfy na 

poziomie wyższym niż poziom cen i stawek opłat z 30 września 2022 r. powiększonych o 40%, bądź ceny 

ciepła wytworzonego na poziomie ceny ciepła z rekompensatą (tj. 103,82 zł/GJ), wsparcie obejmie 

uprawnionych odbiorców ciepła systemowego w Suwałkach. Wówczas PEC w Suwałkach będzie 

zobligowane do stosowania cen maksymalnych i będzie korzystało z wyrównania.  

Podsumowując, obecne ceny ciepła i stawki opłat stosowane przez PEC w Suwałkach są niższe niż poziomy 

określone w ustawie, zapewniające objęcie rekompensatą czy wyrównaniem. Jeśli w trakcie bieżącego roku  

zostanie zatwierdzona i wprowadzona do stosowania taryfa/zmiana taryfy ze wzrostem powyżej 40%  

w stosunku do cen i stawek opłat z 30.09.2022 r. bądź nastąpi wzrost cena ciepła wytworzonego na 

poziomie wyższym niż cena z rekompensatą, tj. 103,82 zł/GJ, uprawnieni odbiorcy ciepła systemowego  

w Suwałkach objęci zostaną wsparciem ww. ustawą. Wówczas PEC w Suwałkach będzie zobligowane do 

stosowania cen maksymalnych i będzie korzystało z wyrównania wypłacanego przez Zarządcę Rozliczeń S.A. 

 

Suwałki, 15.02.2023 r.  


