
 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 01.04.2022 r.  

SEC Region Sp. z o.o.  

wg zmienionej Taryfy dla ciepła 

 

Ceny i stawki opłat dotyczące Słubic – grupa taryfowa SB 

Grupa 
taryfowa 

Cena netto za 
moc 

zamówioną 
zł/MW/m-c 

Cena netto 
ciepła zł/GJ 

Cena netto 
nośnika ciepła  

zł/m3 

Stała stawka 
netto opłaty 

za usługi 
przesyłowe 
zł/MW/m-c 

Zmienna 
stawka netto 

opłaty za 
usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 

SB-A1 9 185,80 47,11 17,07 1 731,27 10,11 

SB-A2 9 185,80 47,11 17,07 2 476,81 14,99 

SB-A3 9 185,80 47,11 17,07 2 640,19 15,46 

SB-A4 9 229,03 46,15 17,07 1 731,27 9,42 

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

1. SB-A1 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność  

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej  

zlokalizowanej w Słubicach przy ul. Folwarcznej 1 B oraz źródła obcego SWF.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy 

i eksploatowane przez odbiorcę. 

2. SB-A2 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej 

zlokalizowanej w Słubicach przy ul. Folwarcznej 1 B oraz źródła obcego SWF.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące 

własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

3. SB-A3 
Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej 

zlokalizowanej w Słubicach przy ul. Folwarcznej 1 B oraz źródła obcego SWF.  
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Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden 

obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

4. SB-A4 

Odbiorcy pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej 

zlokalizowanej w Słubicach przy ul. Folwarcznej 1 B.  

Miejscem dostarczenia ciepła jest wymiennikownia ciepła eksploatowana przez Odbiorcę 

i stanowiąca jego własność. 

 

Ceny i stawki opłat dotyczące Strzelec Krajeńskich – grupa taryfowa SK 

Grupa 
taryfowa 

Cena netto za 
moc 

zamówioną 
zł/MW/m-c 

Cena netto 
ciepła zł/GJ 

Cena netto 
nośnika ciepła  

zł/m3 

Stała stawka 
netto opłaty 

za usługi 
przesyłowe 
zł/MW/m-c 

Zmienna 
stawka netto 

opłaty za 
usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 

SK-A2 10 293,53 41,47 10,52 3 352,36 17,46 

SK-A3 10 293,53 41,47 10,52 3 424,26 17,78 

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

1. SK-A2 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej 

zlokalizowanej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia 18 oraz z kotłowni 

szczytowych ul. Mickiewicza 6 i B. Chrobrego 8.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące 

własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

2. SK-A3 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej 

zlokalizowanej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia 18 oraz z kotłowni 

szczytowych ul. Mickiewicza 6 i B. Chrobrego 8.  

Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden 

obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 
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Ceny i stawki opłat dotyczące Połczyna-Zdroju – grupa taryfowa PZ 

Grupa 
taryfowa 

Cena netto za 
moc 

zamówioną 
zł/MW/m-c 

Cena netto 
ciepła zł/GJ 

Cena netto 
nośnika ciepła  

zł/m3 

Stała stawka 
netto opłaty 

za usługi 
przesyłowe 
zł/MW/m-c 

Zmienna 
stawka netto 

opłaty za 
usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 

PZ-A1 12 202,64 63,39 16,10 2 007,33 11,96 

PZ-B1 9 975,09 65,42 17,13 1 763,82 13,51 

PZ-C1 9 486,55 56,65 13,21 1 737,83 12,17 

PZ-C2 9 486,55 56,65 13,21   

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

1. PZ-A1 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z kotłowni osiedlowej 

zlokalizowanej w Połczynie-Zdroju przy ul. Reymonta 12a.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność Odbiorcy  

i eksploatowane przez Odbiorcę 

2. PZ-B1 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z kotłowni osiedlowej 

zlokalizowanej w Połczynie-Zdroju przy ul. Staszica 14a.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność Odbiorcy  

i eksploatowane przez Odbiorcę. 

3. PZ-C1 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z kotłowni osiedlowej 

zlokalizowanej w Połczynie-Zdroju przy ul. Mieszka I 21. 

 Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność Odbiorcy  

i eksploatowane przez Odbiorcę. 

4. PZ-C2 Odbiorcy końcowi zasilani bezpośrednio z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy  

ul. Mieszka I 21 w Połczynie-Zdroju. 

 

 

Ceny i stawki opłat dotyczące Łobza – grupa taryfowa ŁB 

Grupa 
taryfowa 

Cena netto za 
moc 

zamówioną 
zł/MW/m-c 

Cena netto 
ciepła zł/GJ 

Cena netto 
nośnika ciepła  

zł/m3 

Stała stawka 
netto opłaty 

za usługi 
przesyłowe 
zł/MW/m-c 

Zmienna 
stawka netto 

opłaty za 
usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 



Liczba stron 4/8 

ŁB-A1 16 116,04 51,72 28,61 2 978,64 13,58 

ŁB-A2 16 116,04 51,72 28,61 4 253,53 16,31 

ŁB-A3 16 116,04 51,72 28,61 3 476,42 13,01 

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

1. ŁB-A1 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej 

zlokalizowanej w Łobzie przy ul. Magazynowej 16.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność Odbiorcy  

i eksploatowane przez Odbiorcę. 

2. ŁB-A2 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej 

zlokalizowanej w Łobzie przy ul. Magazynowej 16.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące 

własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

3. ŁB-A3 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej 

zlokalizowanej w Łobzie przy ul. Magazynowej 16.  

Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden 

obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

 

Ceny i stawki opłat dotyczące Dębna – grupa taryfowa DB 

Odbiorcy z grup DB-A2, DB-A3 będą obciążani za zakupione przez Sprzedawcę ciepło  

w postaci gorącej wody wg cen zawartych w taryfie wytwórcy ECO, obejmujących: cenę za 

zamówioną moc cieplną, cenę ciepła oraz cenę nośnika ciepła. 

Grupa 
taryfowa 

Cena netto za 
moc 

zamówioną 
zł/MW/m-c 

Cena netto 
ciepła zł/GJ 

Cena netto 
nośnika ciepła  

zł/m3 

Stała stawka 
netto opłaty 

za usługi 
przesyłowe 
zł/MW/m-c 

Zmienna 
stawka netto 

opłaty za 
usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 

DB-A2 9 974,66 47,26 14,42 3 662,57 21,65 

DB-A3 9 974,66 47,26 14,42 3 739,39 20,72 

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

1. DB-A2 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną w ciepło zakupione od 

wytwórcy ECO z Ciepłowni Miejskiej w Dębnie.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące 

własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

2. DB-A3 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną w ciepło zakupione od 

wytwórcy ECO z Ciepłowni Miejskiej w Dębnie.  

Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden 

obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

 

Ceny i stawki opłat dotyczące Barlinka – grupa taryfowa BR 

Grupa 
taryfowa 

Cena netto za 
moc 

zamówioną 
zł/MW/m-c 

Cena netto 
ciepła zł/GJ 

Cena netto 
nośnika ciepła  

zł/m3 

Stała stawka 
netto opłaty 

za usługi 
przesyłowe 
zł/MW/m-c 

Zmienna 
stawka netto 

opłaty za 
usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 

BR-A1 10 922,65 43,82 28,66 2 362,67 12,60 

BR-A2 10 922,65 43,82 28,66 3 315,97 18,65 

BR-A3 10 922,65 43,82 28,66 3 761,26 16,25 

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

1. BR-A1 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej przy  

ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność Odbiorcy  

i eksploatowane przez Odbiorcę. 

2. BR-A2 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej przy  

ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące 

własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

3. BR-A3 
Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z Ciepłowni Miejskiej przy  

ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku.  
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Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden 

obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

 

Ceny i stawki opłat dotyczące Myśliborza – grupa taryfowa MB 

Grupa 
taryfowa 

Cena netto za 
moc 

zamówioną 
zł/MW/m-c 

Cena netto 
ciepła zł/GJ 

Cena netto 
nośnika ciepła  

zł/m3 

Stała stawka 
netto opłaty 

za usługi 
przesyłowe 
zł/MW/m-c 

Zmienna 
stawka netto 

opłaty za 
usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 

MB-A1 15 062,27 62,46 34,07 2 465,46 17,99 

MB-A2 15 062,27 62,46 34,07 4 569,15 19,28 

MB-A3 15 062,27 62,46 34,07 3 791,02 21,23 

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

1. MB-A1 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z ciepłowni przy ul. Lipowej 13 

w Myśliborzu.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność Odbiorcy  

i eksploatowane przez Odbiorcę. 

2. MB-A2 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z ciepłowni przy ul. Lipowej 13 

w Myśliborzu.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące 

własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

3. MB-A3 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną z ciepłowni przy ul. Lipowej 13 

w Myśliborzu.  

Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden 

obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 
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Ceny i stawki opłat dotyczące Choszczna – grupa taryfowa Choszczno 

Grupa 
taryfowa 

Cena netto za 
moc 

zamówioną 
zł/MW/m-c 

Cena netto 
ciepła zł/GJ 

Cena netto 
nośnika ciepła  

zł/m3 

Stała stawka 
netto opłaty 

za usługi 
przesyłowe 
zł/MW/m-c 

Zmienna 
stawka netto 

opłaty za 
usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 

A 10 206,45 42,80 28,45 3 378,13 12,14 

B 10 206,45 42,80 28,45 4 654,28 13,91 

C 10 206,45 42,80 28,45 4 862,91 16,84 

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

1. A 

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej CR przy ul. Malczewskiego 2 poprzez sieć 

ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy  

i eksploatowane przez odbiorcę. 

2. B 

odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej CR przy ul. Malczewskiego 2 poprzez sieć 

ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.  

Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne stanowiące własność 

sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 

3. C 

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej CR przy ul. Malczewskiego 2 poprzez sieć 

ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.  

Miejscem dostarczania ciepła są indywidualne węzły cieplne stanowiące własność 

sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 
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Stawki opłat za przyłączenie do sieci 

Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne Sprzedawca pobiera opłaty za przyłączenie 

do sieci ciepłowniczej według następujących stawek: 

Wyszczególnienie 
Stawka opłaty netto  

w zł/m 

Przyłącze 2xDn 32 170 

Przyłącze 2xDn 40 183 

Przyłącze 2xDn 50 201 

Przyłącze 2xDn 65 209 

Przyłącze 2xDn 80 236 

Przyłącze 2xDn 100 259 

Przyłącze 2xDn 125 303 

Przyłącze 2xDn 150 359 

Przyłącze 2xDn 200 514 

Do stawek opłat netto Sprzedawca będzie doliczał podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy Prawo energetyczne Sprzedawca w umowie o przyłączenie do 

sieci ciepłowniczej może stosować stawki niższe niż ustalone w taryfie. 

 


