
Warszawa, 2ż lutego 2023 r.

PREZEs
URZĘDU REGULACII ENERGETYKI

dr inż. Rafał Gawin

Informacja

Prezesa Urzędu Regulacii Energetykinr 9 /2O23

w sprawie

cenzazamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek oPłat staĘch

za usługi przesyłówe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek oPłatY
- - 

miesię cznei zazamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło,
stosowanych w dniu 30 września?}Z? r., powiększonych o 40o/o.

Działając na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia t5 wrzeŚnia 2022 r. o szczególnYch

rozvńąŹaniach - zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacią na rYnku Paliw
(Dz. U. z ?022 r., poz. 7967, ze zm.).

informuję,

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 miesięczne j za zamówioną moc cieplną i stawki oPłatY za ciePło,

stosowanych przez poszczególne koncesjonowane przedsiębiorstwa energetYczne,

zgodnie izatwierdzońymi taryfami, w dniu 30 września 2O22 r., powiększone o 40o/o,

,Órt"ły zawarte w załącznikach do niniejszej Informacji (ceny i stawki oPłat nie

zawierają podatku VAT).
Do ustalania: ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła

wsystemach ciepłówniczych zasilanych z więcej niż jednega źródła ciepła (naleŻącego

do sprzedawcy lub 1nn.go przedsiębiorstwa energetycznego), stosowanYch

w dniu 30 wrześni a 2022 r. W tych systemach, powiększonych o 40o/o, maią

zastosowanie algorytmy wynikające ztaryf sprzedawców, stosowanych

w dniu 30 wrześniaZ0?Zr.

Rafał Gawin
Prezes Urzędu Regulacii EnergeĘki

/p o dpis ano elektroni cznie /

ffi



Zalqczniki do Informacji Prezesa Urzęda Regulacji Energetyki nr 9/2023

Przedsiębiorstwo EnergeĘki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2

09 - 100 Płońsk

PRBzEs

Da

Lp. Rodzaj cen i stawek
opłat

Jednostka
miary

Wysokość ceny i stawek opłat
dla poszczególnych grup odbiorców

C-1 C-2 C_3 C-4

1
Cęnazazamówioną moc
cieplną

- zarok

- tatazamiesiąc

zUMWlrok

złlMN{lm-c

181279,03

15 106,59

18l279,03

15 106,59

181279,03

15 106,59

l8l279,03

15 106,59

2 Cena ciepła złlGJ 52,23 52,23 52,23 52,23

J Cęna nośnika ciepła zllm3 20,I7 20,I7 20,17 20,I7

4
Stawka opłat staĘch
za usfugi przesyłowe

- zarok

- ratazamiesiąc

złlMWlrok

zł/WWlm-c

41203,16

3 433,60

66 813,82

5 567,8l

65 381,06

5 448,42

86243,96

7187,00

5
Stawka opłat zmiennych
za usługi przesyłowe złlGJ l5,08 24,50 19,14 27,94

3l


