
 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1.05 2019 r. 

SEC G Sp. z o.o. 

Ceny i stawki opłat, bez podatku VAT (netto). Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

Grupa 
taryfowa 

Cena za moc 
zamówioną 
zł/MW/m-c 

Cena ciepła 
zł/GJ 

Cena nośnika 
ciepła  
zł/m3 

Stała stawka 
opłaty za 

usługi 
przesyłowe 
zł/MW/m-c 

Zmienna stawka 
opłaty za usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 

H  11 950,01      66,81        

I  6 874,72      73,68        

J  11 854,39      62,74        

K  6 809,20      64,10        

M  11 803,39      67,48        

N  9 664,63     72,43     782,86     4,07 

P 9 605,15     57,75 13,05 1 577,26     12,79     

 
 

Podział odbiorców na grupy taryfowe 
 

 Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 
Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

1. H 

Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych znajdujących się w Świnoujściu przy ulicach: 
Uzdrowiskowej 11, Uzdrowiskowej 17, Uzdrowiskowej 19, Uzdrowiskowej 21 i Żeromskiego 31 
opalanych gazem, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia 
taryfowego. 

2. I 
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w Dobrej Szczecińskiej przy ul. Cynamonowej 35; 
opalanej gazem, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia 
taryfowego. 

3. J 
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w Dobrej Szczecińskiej przy ul. Nowowiejskiej 1F; 
opalanej gazem, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia 
taryfowego. 

4. K 
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w Kołbaskowie przy ulicach: Dębowej 7B, Zacisznej 1  
i Irysowej 1a, Irysowej 5b, Irysowej 7b, Irysowa 9b; opalanych gazem, rozliczani wg stawek opłat,  
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. 

5. M 
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnej znajdującej się  
w Świnoujściu przy ulicy Wojska Polskiego 93 opalanej gazem, rozliczani wg stawek opłat, o których 
mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. 

6. N 
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnej znajdującej się  
w Moryniu przy ul Odrzańskiej 19, opalanej węglem poprzez sieci ciepłownicze niskich parametrów, 
dzierżawione i eksploatowane przez sprzedawcę. 



 

 Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 
Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

7. P 
Odbiorcy zasilani z kotłowni zlokalizowanej w Szczecinie przy ulicy  
Maciejkowej 5; opalanej gazem, poprzez sieć ciepłowniczą niskich parametrów, stanowiącą 
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. 

 


