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W taryfie dla ciepła ustalonej przez Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy 
ul. Łużycka 25A stanowiącej załącznik do Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OSZ.4210.7.10.2021.139.XVII.BK z dnia 15 lipca 2021 r. część taryfy nr III PODZIAŁ ODBIORCÓW NA 
GRUPY TARYFOWE oraz część taryfy nr IV RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT  
Otrzymują brzmienie: 
 

III.    PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE 
 

Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany został wg następujących kryteriów: 
- źródeł ciepła, 
- sieci ciepłowniczych, 
- miejsca dostarczania ciepła, 
- zakresu świadczonych usług. 
 

Źródła ciepła z oznaczeniem symboli: 
1. - kotłownie rejonowe przy:    ul. Mieszka I 20A w Koszalinie – źródło miałowe, 

   ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie – źródło miałowe, 
  ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie – źródło gazowe, 

2. - kotłownia osiedlowa przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie,  
 wspomagana w sezonie letnim kotłownią gazową przy ul. Słowackiego 15 w Sianowie, 

3. - kotłownie lokalne przy:     ul. Piłsudskiego 30-32 w Koszalinie, 
ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 31/12 w Koszalinie. 

 

Lp. Grupa 
taryfowa 

Charakterystyka odbiorców 

1. 11 

Odbiorcy zasilani z kotłowni rejonowych poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. 
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy  
i eksploatowane przez odbiorcę. 

2. 12 

Odbiorcy zasilani z kotłowni rejonowych poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. 
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące współwłasność 
sprzedawcy i odbiorcy i wspólnie przez nich eksploatowane. Granicą 
eksploatacji są pierwsze kołnierze połączeniowe za wymiennikami od strony 
sieci cieplnej sprzedawcy. 

3. 13 

Odbiorcy zasilani z kotłowni rejonowych poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. 
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność 
sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 

4. 14 

Odbiorcy zasilani z kotłowni rejonowych poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. 
Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne stanowiące 
współwłasność sprzedawcy i odbiorcy i wspólnie przez nich eksploatowane. 
Granicą eksploatacji są pierwsze kołnierze połączeniowe za wymiennikami od 
strony sieci cieplnej sprzedawcy. 

5. 15 

Odbiorcy zasilani z kotłowni rejonowych poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. 
Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne stanowiące własność 
sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 

6. 16 

Odbiorcy zasilani z kotłowni rejonowych poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe 
węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność 
sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 
Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w obiektach. 
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IV.     RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 

 
1. Ceny i stawki opłat 

1.1. Grupa taryfowa 11 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
Ceny i stawki opłat 

netto 

1. Cena za zamówioną moc cieplną 
zł/MW/rok 112 102,91 

rata - zł/MW/m-c 9 341,91 

2. Cena ciepła zł/GJ 56,05 

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 46,77 

4. 
Stawka opłaty stała za usługi 
przesyłowe 

zł/MW/rok 38 493,33 

rata - zł/MW/m-c 3 207,78 

5. 
Stawka opłata zmiennej za usługi 
przesyłowe zł/GJ 12,39 

 
 

1.2. Grupa taryfowa 12 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
Ceny i stawki opłat 

netto 

1. Cena za zamówioną moc cieplną 
zł/MW/rok 112 102,91 

rata - zł/MW/m-c 9 341,91 

2. Cena ciepła zł/GJ 56,05 

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 46,77 

4. 
Stawka opłaty stała za usługi 
przesyłowe 

zł/MW/rok 45 042,35 

rata - zł/MW/m-c 3 753,53 

5. 
Stawka opłata zmiennej za usługi 
przesyłowe zł/GJ 21,96 

 

 

 
 

7. 17 

Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej przy ul. Słowackiego 30  
w Sianowie (w sezonie grzewczym) poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną 
od Gminy i eksploatowaną przez sprzedawcę. W sezonie letnim odbiorcy 
zasilani z kotłowni gazowej zlokalizowanej przy  
ul. Słowackiego 15. 
Miejscem dostarczania ciepła jest grupowy węzeł cieplny stanowiący 
własność sprzedawcy i przez niego eksploatowany. 

8. 20 

Odbiorcy zasilani ze źródeł lokalnych opalanych gazem ziemnym rozliczani 
wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego. 
Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w obiekcie lub 
w pomieszczeniu źródła. 



4 

 

1.3. Grupa taryfowa 13 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
Ceny i stawki opłat 

netto 

1. Cena za zamówioną moc cieplną 
zł/MW/rok 112 102,91 

rata - zł/MW/m-c 9 341,91 

2. Cena ciepła zł/GJ 56,05 

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 46,77 

4. 
Stawka opłaty stała za usługi 
przesyłowe 

zł/MW/rok 67 445,09 

rata - zł/MW/m-c 5 620,42 

5. 
Stawka opłata zmiennej za usługi 
przesyłowe zł/GJ 24,07 

 

1.4. Grupa taryfowa 14 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
Ceny i stawki opłat 

netto 

1. Cena za zamówioną moc cieplną 
zł/MW/rok 112 102,91 

rata - zł/MW/m-c 9 341,91 

2. Cena ciepła zł/GJ 56,05 

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 46,77 

4. 
Stawka opłaty stała za usługi 
przesyłowe 

zł/MW/rok 74 123,34 

rata - zł/MW/m-c 6 176,95 

5. 
Stawka opłata zmiennej za usługi 
przesyłowe zł/GJ 22,88 

 

1.5. Grupa taryfowa 15 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
Ceny i stawki opłat 

netto 

1. Cena za zamówioną moc cieplną 
zł/MW/rok 112 102,91 

rata - zł/MW/m-c 9 341,91 

2. Cena ciepła zł/GJ 56,05 

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 46,77 

4. 
Stawka opłaty stała za usługi 
przesyłowe 

zł/MW/rok 59 021,48 

rata - zł/MW/m-c 4 918,46 

5. 
Stawka opłata zmiennej za usługi 
przesyłowe zł/GJ 16,60 

 

1.6. Grupa taryfowa 16 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
Ceny i stawki opłat 

netto 

1. Cena za zamówioną moc cieplną 
zł/MW/rok 112 102,91 

rata - zł/MW/m-c 9 341,91 

2. Cena ciepła zł/GJ 56,05 

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 46,77 

4. 
Stawka opłaty stała za usługi 
przesyłowe 

zł/MW/rok 73 024,51 

rata - zł/MW/m-c 6 085,38 

5. 
Stawka opłata zmiennej za usługi 
przesyłowe zł/GJ 26,86 
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1.7. Grupa taryfowa 17 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
Ceny i stawki opłat 

netto 

1. Cena za zamówioną moc cieplną 
zł/MW/rok 183 291,32 

rata - zł/MW/m-c 15 274,28 

2. Cena ciepła zł/GJ 66,26 

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 55,96 

4. 
Stawka opłaty stała za usługi 
przesyłowe 

zł/MW/rok 26 476,57 

rata - zł/MW/m-c 2 206,38 

5. 
Stawka opłata zmiennej za usługi 
przesyłowe zł/GJ 7,55 

 
 

1.8. Grupa taryfowa 20 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
Ceny i stawki opłat 

netto 

1. 
Stawka opłaty za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/rok 466 067,79 

rata - zł/MW/m-c 38 838,98 

2. Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 159,13 

 
 
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci  

 

Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne sprzedawca pobiera opłaty za przyłączenie do 
sieci ciepłowniczej: 

 

Lp. Charakterystyka przyłącza 

 
Jednostka miary  

Opłata za przyłączenie do sieci 
netto za każdy 1mb przyłącza 

 

1 2 3 4 

1 Przyłącze o średnicy DN 25 zł/mb  380,62 

2 Przyłącze o średnicy DN 32 zł/mb 387,66 

3 Przyłącze o średnicy DN 40 zł/mb 522,45 

4 Przyłącze o średnicy DN 50 zł/mb 387,39 

5 Przyłącze o średnicy DN 65 zł/mb 418,39 

6 Przyłącze o średnicy DN 80 zł/mb 323,78 
 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo w umowie o przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej może stosować stawki niższe niż ustalone na podstawie wyżej wymienionych 
zasad. 

 
Pozostała część taryfy dla ciepła pozostaje bez zmian. 


