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Informacja dla Odbiorców ciepła
Miejska Energetyka Cieplna sp. o.o. w Chodzieży informuje, że wystąpiła do
Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu z wnioskiem o zmianę obowiązującej taryfy
na dostawę ciepła.
Powyższy wniosek wynikał z konieczności urealnienia cen i stawek opłat w związku
z drastyczną podwyżką cen miału węglowego.
Termin obowiązywania bieżącej taryfy upływa 31 stycznia 2022 r. jednak z
powodów podanych powyżej, w dniu 22 października Spółka złożyła wniosek o
zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła.
Dostawca węgla wyłoniony w postępowaniu przetargowym, zwrócił się do nas z
pismem, w którym informuje, że konieczna jest zmian ceny miału węglowego
dostarczanego do naszej Spółki.
W przypadku braku porozumienia, prezes firmy „Bartex” zakomunikował gotowość
do wypowiedzenia umowy i zapłacenia kar umownych.
Rozeznanie rynku węgła wskazało na sytuację w której występują braki w dostępie
do węgla, a jego cena wynosi 450 zł/t netto czyli tyle, ile zaproponował dostawca.
W takiej sytuacji Spółka podpisała aneks do umowy na dostawę miału węglowego
zmieniający cenę paliwa z 303,85 zł/t na 450 zł/t ( około 48%).
Zatwierdzona zmiana taryfy skutkuje podwyżką cen i stawek opłat w wysokości
12,48% dla grup ZR.
W przypadku zmienianej taryfy dla ciepła, zmiana cen miału węglowego dotyczyła 4
miesięcy z 12 miesięcy obowiązywania taryfy czyli nie została uwzględniona w
całości.
Decyzją nr OPO.4210.61.2021.MWo z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezes URE zatwierdził
zmianę taryfy dla MEC sp. o.o. w Chodzieży i ustalił termin wejścia w życie
najwcześniej po 14 dniach czyli 18.12.2021 r.
Właściwa taryfa, która została złożona 30 listopada 2021 r. powinna wejść w życie
01.02.2022 r.
Rzeczywisty termin zależy od czasu badania taryfy przez pracowników URE i może
ulec przesunięciu.
W tej taryfie uwzględniony został koszt miału węglowego dla pełnego roku
obowiązywania taryfy, oraz zmiana cen energii elektrycznej.
Spowoduje to kolejny wzrost cen i stawek opłat do wysokości wynikających z
rzeczywistych kosztów wytwarzania ciepła.
Trudno w tym momencie określić wielkość zmiany cen i stawek opłat, gdyż będą
one wynikać z kosztów uznanych przez URE w Poznaniu za uzasadnione.
Sytuację panującą na rynku paliw trudno uznać za normalną, a jej skutki dotykają
wszystkich odbiorców ciepła, energii elektrycznej i gazu.
Spółka nie może pozostawić cen i stawek opłat na dotychczasowym poziomie, gdyż
skutkowałoby to utratą płynności finansowej i brakiem możliwości płacenia
obowiązkowych składek i podatków

