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KOLEJNA PODWYŻKA CEN CIEPŁA 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że od 29 października 2022 r. wzrastają ceny ciepła. Energetyka 

Cieplna Opolszczyzny S.A wprowadza nową taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 14.10.2022r.. 

Nowe wyższe ceny ciepła, obowiązują od dnia 29 października br. i na terenie naszej 

Spółdzielni obejmują przede wszystkim lokale usługowo-handlowe oraz biurowe i 

przedstawiają się następująco: 

- dla taryfy B-1Op , która dotyczy węzłów będących własnością Spółdzielni, cena ciepła 

wzrasta z 98,47 zł do  160,76 zł/GJ brutto za jeden Gigadżul, tj. o 63,27%, 

- dla taryfy B-3iOp, która dotyczy  indywidualnych węzłów ECO S.A, cena ciepła wzrasta 

ze 105,95  zł do  170,02 zł/GJ brutto za jeden Gigadżul, tj. o 60,48%,  

- dla taryfy B-3gOp, która dotyczy grupowych węzłów ECO S.A, cena ciepła wzrasta ze 

100,00 zł do  163,07/GJ zł/GJ brutto za jeden Gigadżul, tj o 63,06%.  

Ceny te uwzględniają obniżony podatek VAT z 23% do 5%. 

Równocześnie ceny  za moc zamówioną  za 1 MW zmieniają się nieznacznie, od -1,8% do 

+0,5%.   

Nową taryfę znajdziecie Państwo na stronie ECO S.A.: 

https://www.ecosa.pl/images/taryfy/ciep%C5%82o/ECO_SA/taryfa_od_29.10.2022.pdf 

https://bip.ure.gov.pl/download/3/15769/EnergetykaCieplnaOpolszczyzny.pdf 

 

Natomiast, stosownie do Ustawy z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw, dla gospodarstw domowych 

czyli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz podmiotów wrażliwych określonych w art. 

4 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy z dnia 15.09.2022r., m.in. żłobków, przedszkoli, szkół, przychodni 

zdrowia, domów kultury-od 29.10.br. obowiązywać będzie średnia cena wytworzenia ciepła z 

rekompensatą-niższa od cen w nowej taryfie ECO S.A..  

W związku z powyższym, dla budynków mieszalnych wielorodzinnych w  naszej Spółdzielni 

oraz lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność „wrażliwa” określona w art.4 

ust.1 pkt.4 w/w ustawy z dnia 15.09.2022r., wzrost cen za ciepło od 29.10.2022 roku 

przedstawia się następująco: 

- dla taryfy B-1Op, która dotyczy węzłów będących własnością Spółdzielni, cena ciepła 

wzrasta o 26,15% z 98,47 zł do 124,20 zł/GJ brutto, za jeden Gigadżul, 

- dla taryfy B-3iOp, która dotyczy indywidualnych węzłów ECO S.A, cena ciepła wzrasta 

o 25,98% z 105,95 zł do 133,47 zł/GJ brutto, za jeden Gigadżul,  

- dla taryfy B-3gOp, która dotyczy grupowych węzłów ECO S.A, cena ciepła wzrasta o 

26,51% z 100,00 zł do 126,51 zł/GJ brutto, za jeden Gigadżul.  

Ceny za ciepło za 1 GJ (Gigadżul) stanowią podstawę do wyliczenia opłat zmiennych za 

ciepło, które zużywamy. 

Równocześnie obniżeniu uległy ceny za moc zamówioną za 1 MW, które stanowią podstawę 

do wyliczenia opłaty stałej: 

- dla taryfy B-1Op  o 19,06%, 

- dla taryfy B-3iOp o 14,70%, 

- dla taryfy B-3gOp  o 14,56%. 

https://www.ecosa.pl/images/taryfy/ciep%C5%82o/ECO_SA/taryfa_od_29.10.2022.pdf
https://bip.ure.gov.pl/download/3/15769/EnergetykaCieplnaOpolszczyzny.pdf


 

W związku powyższym konieczne jest wprowadzenie od 01.11.2022r., nowych 

stawek opłat za ciepło (za ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody), aby opłaty pokrywały 

wyższe koszty ciepła oraz na koniec roku nie występowały duże dopłaty do ciepła.  

Przypominamy jednocześnie, że Spółdzielnia zawsze rozlicza koszty ciepła dla 

każdego mieszkania według faktycznego zużycia-za podgrzanie ciepłej wody co pół roku 

(w lipcu i w styczniu) a za ogrzewanie co 12 miesięcy (do marca następnego roku). 

Spółdzielnia rozlicza koszty ciepła wyłącznie na podstawie faktur od dostawcy ciepła i nie 

stosuje żadnych dodatkowych narzutów do kosztów ciepła z faktur ECO. Opłaty za ciepło są 

opłatami niezależnymi od Spółdzielni 

 

Zarząd 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu 

 


