Nowa Taryfa dla ciepła
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że z dniem 16 sierpnia
2022 r., wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki decyzją nr OSZ.4210.1.2.8.283.XVI.BK, z dnia 29 lipca 2022 r. Taryfa
wraz z zatwierdzającą ją decyzją opublikowana została w Biuletynie Urzędu Regulacji
Energetyki - Ciepło Nr 488 z dnia 29 lipca 2022 r.
Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło, liczony globalnie dla całego
przedsiębiorstwa wynosi 73,99 %, w stosunku do cen ostatnio stosowanych.
Wzrost cen ciepła jest bezprecedensowy, ale taka też jest dzisiaj sytuacja na rynku ciepła,
a niestabilność i nieprzewidywalność w tym zakresie dotąd niespotykana. Nałożenie embarga na
rosyjski węgiel, w związku z agresją Rosji na Ukrainę, spowodowało m.in. ograniczony dostęp
do tego surowca i przełożyło się na ogromny wzrost kosztów jego zakupu i transportu do Polski.
Problemy surowcowe zbiegły się dodatkowo z rosnącą w kraju inflacją. Wprowadzenie embarga
na rosyjski węgiel popieramy bezwarunkowo, ale wszyscy musimy liczyć się z konsekwencjami
jakie to niesie, czyli nie tylko z drastycznym wzrostem cen węgla, ale także z jego dostępnością
na rynku. Problematyka jest na pewno Państwu znana ze środków masowego przekazu.
Możemy Państwa zapewnić, że robimy wszystko co z naszej strony możliwe, aby
nadchodzący sezon zimowy był spokojny dla naszych Odbiorców – żeby nie zabrakło nam
węgla, a sytuacja które zabezpieczają nam produkcję ciepła do końca roku i nieustannie
prowadzimy negocjacje w sprawie zakupu kolejnych dostaw węgla oraz staramy się pozyskać
środki finansowe na jego zakup. A zadanie to jest naprawdę bardzo trudne, gdyż
zapotrzebowanie na węgiel jest ogromne, a jego ceny ciągle rosną. I na te ceny niestety nie mamy
żadnego wpływu, a skala ich wzrostu w stosunku do ubiegłego roku wynosi kilkaset procent!
Jako przedsiębiorstwo ciepłownicze nie jesteśmy w stanie udźwignąć tych kosztów bez
wprowadzenia tak znaczących podwyżek cen ciepła. Wprowadzana podwyżka jest niemniej
najniższą z możliwych i wynika tylko i wyłącznie ze wzrostu cen węgla i gazu. Ze swej strony
zapewniamy, że będziemy dążyć do kompromisu, który pozwoli nam przetrwać ten
najtrudniejszy chyba w całej historii Spółki okres, a ze strony mieszkańców miasta liczymy na
zrozumienie, ponieważ sytuacja jest absolutnie wyjątkowa.
Aby ułatwić Państwu przeprowadzenie symulacji wzrostu opłat za ciepło dla
konkretnego obiektu, przygotowaliśmy kalkulator w formacie xlsx, ułatwiający wyliczenia.
Kalkulator dostępny jest na oficjalnej stronie Spółki: www.mec-szczecinek.com.pl, w zakładce
Mieszkańcy/Taryfa dla ciepła.

