
 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 01.11.2019 r.  

SEC Region Sp. z o.o.  

wg Taryfy dla ciepła 

 

Ceny i stawki opłat dotyczące Słubic - grupa taryfowa SB 

Stara 

grupa 
taryfowa 

Grupa 
taryfowa 

Cena za 
moc 

zamówion
ą 

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 

CRC SB-A1 7 317,86 35,87 15,61 1 574,85 9,09 

CRA SB-A2 7 317,86 35,87 15,61 2 328,59 12,34 

CRB SB-A3 7 317,86 35,87 15,61 2 524,55 13,99 

CRD SB-A4 7 569,79 34,90 15,61 1 574,85 8,58 

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. 
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Lp. 
Symbol 

grupy 

taryfowej 

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

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.  

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 

Stara 

grupa 
taryfowa  

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 

A1 SK-A2 7 944,41 32,26 9,02 2 711,30 12,24 

A2 SK-A3 7 944,41 32,26 9,02 2 744,62 14,47 

B SK-K1 9 071,84 60,42    

D SK-K2 12 531,66 47,06    

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. 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. 

3. SK-K1 

Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni lokalnych zlokalizowanych w Strzelcach Krajeńskich 

przy Al. Wolności 48, ul. Gorzowskiej 25, ul. Saperów 4, ul. Chrobrego 20, rozliczani wg 

stawek opłat, o których mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego. 

4. SK-K2 

Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni lokalnych zlokalizowanych w Strzelcach Krajeńskich 

przy Al. Wolności 18, Al. Piastów, ul. PCK 24; w miejscowości Bobrówko, Ośrodek Zdrowia 

ul. Leśna 5, Osiedle przy ul. Choszczańskiej, wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust.7 

rozporządzenia taryfowego. 

 

Ceny i stawki opłat dotyczące Połczyna Zdrój - grupa taryfowa PZ 

Stara 

grupa 
taryfowa  

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 

A PZ-A1 11 126,67 62,12 14,66 1 647,64 10,34 

B PZ-B1 8 879,66 56,84 15,36 1 629,04 12,11 

C1 PZ-C1 9 304,58 53,88 12,13 956,05 10,56 

C2 PZ-C2 9 304,58 54,39 12,13   

D PZ-K1 10 770,14 63,69    

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. 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. 

5. PZ-K1 

Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 34, Zamkowej 

3, Sobieskiego 10, Parkowa 4 w Połczynie Zdroju i w Redle 60, Redle 12, rozliczani wg 

stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. 

 

Ceny i stawki opłat dotyczące Łobza – grupa Taryfowa ŁB 

Stara 

grupa 
taryfowa  

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 

1.2.C ŁB-A1 13 004,09 40,91 26,10 2 501,48 11,48 

1.2.B ŁB-A2 13 004,09 40,91 26,10 3 623,40 13,33 

1.2.A ŁB-A3 13 004,09 40,91 26,10 2 897,29 10,53 

3 ŁB-K1 13 399,72 58,59    

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. 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. 

4. ŁB-K1 

Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni lokalnych zlokalizowanych w Łobzie przy ul. 

Przemysłowej 4, ul. Rapackiego 12, ul. Niepodległości 66, rozliczani wg stawek opłat, o 

których mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia taryfowego. 

 

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. 

Stara 

grupa 
taryfowa  

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 

przesyłow
e zł/GJ 

A1 DB-A2    3 294,63 19,36 

A2 DB-A3    3 877,07 19,39 

C DB-K1 12 173,63 67,20    

B DB-K2 14 278,39 55,84    
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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. 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. 

3. DB-K1 

Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni lokalnych zlokalizowanych w Dębnie przy ul. Wodnej 1 

i Chojeńskiej 35 w Dębnie, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust.7 

rozporządzenia taryfowego. 

4. DB-K2 

Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni lokalnych zlokalizowanych w Dębnie przy  

ul. Mickiewicza 60b, wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust.7 rozporządzenia 

taryfowego. 

 

Ceny i stawki opłat dotyczące Barlinka – grupa Taryfowa BR 

Stara 

grupa 
taryfowa  

Grupa 
taryfow

a 

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 

A2 BR-A1 8 564,76 33,11 26,57 1 573,57 7,80 

A3 BR-A2 8 564,76 33,11 26,57 2 283,44 12,62 

A1 BR-A3 8 564,76 33,11 26,57 3 028,33 13,11 

B BR-K1 9 827,61 57,54    

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. 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.  

Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, 

stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

4. BR-K1 

Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni lokalnych zlokalizowanych w Barlinku 

przy ul. Strzeleckiej 25 oraz Jeziornej 8, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 

ust.7 rozporządzenia taryfowego. 
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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 32 170,00 

Przyłącze 2xDn 40 183,00 

Przyłącze 2xDn 50 201,00 

Przyłącze 2xDn 65 209,00 

Przyłącze 2xDn 80 236,00 

Przyłącze 2xDn 100 259,00 

Przyłącze 2xDn 125 303,00 

Przyłącze 2xDn 150 359,00 

Przyłącze 2xDn 200 514,00 

 

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. 
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Pozataryfowe stawki opłat za usługi dodatkowe  

 

Lp. Wyszczególnienie Opłata netto 

w zł za usługę1 

1.  
Dodatkowe zlecenie Odbiorcy, dotyczące każdorazowego przerwania i rozpoczęcia 

dostarczania ciepła do wskazanego przez Odbiorcę obiektu 
190,00 

2.  
Ponowne rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu po spłacie zadłużenia przez 

Odbiorcę 
250,00 

3.  
Sprawdzenie prawidłowości i wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na żądanie 

Odbiorcy (podstawa: § 38 ust. 6 rozporządzenia taryfowego) 
140,00 

4.  
Demontaż i przekazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do certyfikowanej jednostki 

GUM na żądanie Odbiorcy (podstawa: § 38 ust. 6 rozporządzenia taryfowego)2  
150,00 

5.  
Spuszczenie wody z instalacji wewnętrznej c.o. wraz z wyłączeniem węzła cieplnego lub 

kotłowni 
250,00 

6.  Ponowne napełnianie instalacji c.o.³ 220,00 

7.  Uruchomienie węzła cieplnego lub kotłowni bezpłatne 

8.  Wyłączenie węzła cieplnego lub kotłowni 260,00 

9.  
Odczytywanie indywidualnych liczników ciepła oraz rozliczanie ciepła dla lokalu w 

budynkach wielolokalowych (zł/pkt pom./m-c) 
5,26 

10.  Zerwanie lub uszkodzenie plomb - brak zgłoszenia do SEC Region Sp. z o.o. 240,00 

11.  Zerwanie lub uszkodzenie plomb - zgłoszenie do SEC Region Sp. z o.o. 120,00 

12.  Dodatkowy odczyt licznika w celu analizy odbioru ciepła (pkt pomiarowy) 150,00 

13.  Zestawienia zużycia wody (zł/pkt pom./m-c) 8,30 

14.  Pomiar natężenia hałasu od urządzeń technicznych4 210,00 

15.  Inne pozataryfowe usługi nie ujęte w powyższym wykazie 
wg indywidualnej 

kalkulacji 

1 do stawek opłat sprzedawca będzie doliczał podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

2 do stawki doliczana będzie opłata za badanie w certyfikowanej jednostce GUM  

3 plus koszt nośnika ciepła zgodnie z Taryfą dla ciepła  

4 opłata pobierana będzie tylko w przypadku stwierdzonego braku przekroczeń norm hałasu 


