WYCIĄ Z TARYFYDLA CIEPŁAl
PEC S.A. W BOGATYNI

Taryfa dla ciepła zatwierdzona została decyzją Prezesa URE
nr OWR.42 1 0 .59.2021.264.XX,AM z dn. 17 .0L2022r.
I. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Grupa A

-

Grupa B

-

ciąło dostarczane

odbiorcy, któnj/m
odbiorcy,
odbiorcy, którym

cięło dostarczane

jest za pośrednictwem sieci cięłowniczej sprzedawcy i węzłów cieplnych

jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów

cięlnych sprzedawcy,

II. Ceny i stawki opłat
1.

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat sprzedawcy

A

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za

Wysokość stawek opłat netto

Jednostki

Wyszczególn ien ie

złlMWlrok

59 762,38

rata miesięcma

4 980,20

złlGJ

23,79

Jednostki

Wysokośćstawek opłat netto

złNIWlrok

83 249,56

rata miesięczna

6 937,46

złlGJ

39,87

usługi przesyłowe

B
Wyszczególnienie
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaĘ zrniennej za

usługi przesyłowe

(Jstalone wżej stąwki opłat nie zawierajq podatku od
IĘ odniesieniu do nich

towąrów
podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiqzujqcymi przepisqmi.

usług

0/Ar)

2. Rodzaje cen i stawek oplat dostawcy ciepła

Rozliczenia z odbiorcami, zktórymi zawarto umowy sprzedaĘ ciepła będąuwzględniĄ równięż;

-

cenę

ciąła(w z}/GĄ,

cenęzazunówionąmoc cięlną (w zŁMW),

cenę nośnika ciepła dostarczanego do napełniania i uzupehriania jego
stawkę opłaĘ stałej za usfugi przesyłowe (w zł,MW),

ubYków w instaiacjach odbiorczych (w ńlm3),

stawkę olaty zniennej za usługi przesyłowe (w złl G),
ustalone w taryfie dostawcy ciąła - grupa taryfowa W1.
3.

Stawki opłatzaprzyłączenle do sieci ciepłowniczej

ust.

5

W

przypadku przyłączenia odbiorców,

ustawv_ stosowane

spełniających

stawki opłat za przłłączęniedo sie c1

Rodzaj przyłącza
DN 25
DN 32
DN 40

Jednostka miary

ńlm
złlm
złlm

warunki

określone w

Stawka opłaty
netto
96.96
106,58
114.37

Ustalone wyżej stawki opłat za przyłqczenie nie zawierajq podatku od ł_owarów i usług
nich podatek VAT naliczą się zgodnie z obowiqzujqcymi przeplsamL
4. Stawki

art

opłat obowiązują od 10.02.2022 roku,

l Pełny tekst,Taryfy dla ciepła, decyzjado wglądu w siedzibię PEC S.A. w Bogatyni
Zmiana taryfy ogłoszona w Biuletynie Branżowyn URE-Ciepło, Nr 37 (1298) 1,7 sĘcznia2022r

rAD

W odniesieniu do

