
Przedsiębiorstwo  Komunalne  „HYDROKAN”  sp.  z  o.o.,w  związku  ustawą  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), uprzejmie informuje swoich odbiorców ciepła, że ceny ciepła które są stosowane od dnia 1
października 2022 roku w rozliczeniach z odbiorcami nie ulegają zmianie. 

Powyższa  ustawa  wprowadziła  pojęcie„maksymalnej  ceny  dostawy  ciepła” która  będzie
stosowana do końca grudnia 2023 roku i została wyliczona z uwzględnieniem cen i stawek opłat
przesyłowych, powiększonych o 40% w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30
września 2022 r. Oznacza to że ceny stosowane w przedsiębiorstwach energetycznych do końca
2023 roku nie mogą przekroczyć ceny maksymalnej. 

Działając na podstawie art. 3a ust. 1 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, ze zm.) informujemy,  że wartości ceny za zamówioną moc cieplną,  ceny
ciepła,  ceny  nośnika  ciepła  oraz  stawki  opłat  stałych  za  usługi  przesyłowe  i  stawki  opłat
zmiennych za  usługi  przesyłowe lub  stawki opłaty  miesięcznej  za  zamówioną moc cieplną  i
stawki opłaty za ciepło, stosowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Kietrzu, zgodnie z
zatwierdzonym cennikiem, w dniu 30 września 2022 r., powiększone o 40% zostały zawarte w
poniższym zestawieniu

Maksymalne ceny dostaw ciepła ( powiększone o 40 % w stosunku do cen i stawek opłat 
stosowanych na dzień 30.09.2022 r.

Wyszczególnienie: j.m. Wysokość cen i stawek opłat

netto

Cena za moc zamówioną cieplną zł/MW/rok 288492,71 zł

rata miesięczna   24 041,06 zł

Cena ciepła zł/GJ        208,60 zł

Cena nośnika ciepła zł/m3          28,00 zł

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok     73 848,48  zł

rata miesięczna      6 154,04  zł

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ           37,80 zł

Ustawodawca zobowiązał  przedsiębiorstwa energetyczne  do stosowania dla odbiorców
uprawnionych  -  od  dnia  1  marca  2023  r.  do  dnia  31  grudnia  2023  r  -ceny  najniższej  i
najkorzystniejszej spośród 3 wariantów: 



1. maksymalnej cena dostawy ciepła,

2. ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła,

3. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za 
usługi przesyłowe.

1. Zgodnie z Art. 3a. pkt 3 ust 2 ustawy maksymalna cena dostaw ciepła dla danego systemu
ciepłowniczego  ( planowaną ilość sprzedaży ciepła, mocy zamówionej) + średnia stawka
opłat za usługi przesyłowe obliczona na podstawie Art.2 pkt 5b ustawy wynosi :

251,45 zł + 48,77 zł/GJ =  300,22 zł/GJ

2. Cena  dostaw  ciepła  o  której  mowa  w  art.  3a,  ust.  4  pkt  2  obliczona  na  podstawie
stosowanej taryfy/cennika dla ciepła w danym systemie  +  średnia stawka  opłat za usługi
przesyłowe obliczona na podstawie Art.2 pkt 5b ustawy wynosi :

179,61 zł/GJ +  61,67 zł/GJ = 241,28 zł/GJ

3. Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą o której mowa w art. 3a ust. 4 pkt. 1
ustawy w danym systemie +  średnia stawka opłat  za usługi przesyłowe obliczona na
podstawie Art.2 pkt 5b ustawy wynosi :

84,58 zł/GJ + 61,67 zł/GJ = 146,25 zł/GJ

Wobec powyższego od dnia 01.03.2023r.  Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN”
sp. z o.o. w Kietrzu do dnia zatwierdzenia nowego cennika w rozliczeniach z Odbiorcami ciepła
o których mowa w Art.4 ust 1 Ustawy zmienianej w art. 1 (są to między innymi gospodarstwa
domowe,  Spółdzielnie  Mieszkaniowe,  Wspólnoty  Mieszkaniowe,  placówki  systemu  ochrony
zdrowia,  systemu  oświaty,  szkolnictwa  wyższego  i  nauki,  żłobków,  klubów  dziecięcych,
kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnej, pozarządowych
organizacji  pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych)  będzie stosować cenę najniższą    tak  
jak od 1 października 2022 roku   czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o  
której mowa w Art. 3 ust. 3 Ustawy zmienianej w art. 1 , powiększoną o średnią stawkę
opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym, 

Jednocześnie,  informujemy,  że  w  okresie  od  1  października  2022  r.  do  28  lutego  2023  r.
Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” sp. z.o.o. w Kietrzu nie stosowało w rozliczeniach
z odbiorcami chronionymi ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła w
związku z czym nie przysługuje mu wyrównanie za ten okres. 



Ceny i stawki opłat uwzględnieniem mechanizmu średniej ceny wytwarzania z 
rekompensatą. 

Wyszczególnienie j.m. Wysokość cen i stawek opłat

netto

Cena za moc zamówioną cieplną zł/MW/rok 116 976,36 zł

rata miesięczna     9 748,03 zł

Cena ciepła zł/GJ          84,58 zł

Cena nośnika ciepła zł/m3          20,00 zł

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok    98 801,50 zł

rata miesięczna      8 233,45 zł

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ           47,00 zł

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ponadto informujemy, że oświadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1  Ustawy
zmienianej w art. 1, złożone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (D.U.
poz. 295) stosuje się jako podstawę do zastosowania wobec odbiorców, którzy je złożyli, średniej
ceny ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie
ciepłowniczym 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dn. 15.09.2022 r. (Dz.U. poz 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

• Ustawa z dn. 08.02.2023 r. (DZ.U. poz 295) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

• ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  KLIMATU  I  ŚRODOWISKA  z  dnia  17  lutego  2023  r.  w  sprawie
wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu
skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw. 


