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 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku zawiadamia, iż ukazała się Informacja Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 w sprawie maksymalnych stawek i cen dostawy ciepła, jaką 

może Spółdzielnia zastosować w rozliczeniach z zewnętrznymi odbiorcami ciepła (są to ceny za 

zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi 

przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej  

za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., 

powiększonych o 40%), które przedstawiają się następująco: 

 

Grupa odbiorców P1 j.m. netto 

cena za zamówioną moc cieplną roczna zł/MW 152 039,92 

cena za zamówioną moc cieplną rata miesięczna zł/MW 12 670,00 

cena ciepła zł/GJ 104,01 

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe roczna zł/MW 48 748,17 

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe rata miesięczna zł/MW 4 062,35 

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 19,01 

cena nośnika ciepła zł/m3 48,31 

 

 Jednocześnie informujemy, iż w okresie od 01.03.2023r. do 31.12.2023r. zgodnie z art. 3a 

Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 

ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.), Spółdzielnia będzie 

stosowała poniższe ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawek 

opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty 

miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, do rozliczeń z zewnętrznymi 

odbiorcami ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. Ustawy: 

 

Grupa odbiorców P1 j.m. netto 

cena za zamówioną moc cieplną roczna zł/MW 89 386,30 

cena za zamówioną moc cieplną rata miesięczna zł/MW 7 448,86 

cena ciepła zł/GJ 89,49 

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe roczna zł/MW 40 579,03 

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe rata miesięczna zł/MW 3 381,59 

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 15,71 

cena nośnika ciepła zł/m3 28,32 
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