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!NFoRMACJA
Złnz4ou PEC w PtoŃsru DoT. pozloMu cEN DosTAw clEpŁA

sTosowANycH w oKREsle 01.03.-3 1 .t2.2o23e.

Dotyczy: Dz.U.2023 poz. 295
Ustawa z dnia 8lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiqzaniach w zakresie
niektórych źródeł ciepła w zwiqzku z sytuacjq na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Plońsku informuje, że z dniem L5.02.2023 r.,

weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

niektórych źródel ciepla w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2O23 r. poz.

295). Zmiana zapisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych

źródelciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U.z2O22r. poz. Lg67,2L27,2L85,2236,2243i2687) ma

przyczynić się do zmniejszenia obciążeń finansowych dla uprawnionych odbiorców końcowych w związku z

rosnącymi kosztami ogrzewania. Są to głównie gospodarstwa domowe, spółdzielnie, wspólnoty oraz podmioty

wrażliwe zg. z art.4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy m.in. złobki, szkoĘ kościoĘ. Nowelizacja ustawy skutkuje

wprowadzeniem trzech mechanizmów wyznaczania przez firmy ciepłownicze cen ciepła. Co ważne, w

rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi stosowany będzie zawsze ten najkorzystniejszy.

PEC w Płońsku po analizie cen ciepła w poszczególnych mechanizmach wyliczeń ceny dostaw ciepła od

01.03.2023r. wprowadza wariant maksymalnego poziomu cen i dostaw ciepła dla uprawnionych odbiorców na

poziomie cen i stawek opłat z 30 września 2022 r. powiększonych o 40% z okresem obowiązywania do 3t,L2.23 r,

Ponadto informujemy, że za okres 15,0L.-28.0ż.2023 odbiorcy uprawnienidostaną dodatkowo

wyrównanie w związku za zastosowaniem w rozliczeniach wyższych stawek stosowanych na podstawie aktualnej

taryfy dla ciepła od max cen dostaw ciepła zatwierdzonych przez prezesa URE. Wyrównania będą wypłacane w

terminie 7 dni od daty otrzymania przez Spółkę wyrównania za w.w. okres od Zarządcy Rozliczeń S.A.

W załączeniu znajduje się zestawienie max poziomu stawek i opłat za ciepło powiększone o 4Oo/o w stosunku do

poziomu cen z 30.09.2022r. zatwierdzone w dniu 22.02.2023r. p'zez prezesa URE.
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