
 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 01.12.2020 r.  

SEC Choszczno Sp. z o.o.  

wg Taryfy dla 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 
netto stawka 

opłaty za 
usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 

A 7762,40 32,05 27,28 3248,12 9,89 

B 7762,40 32,05 27,28 4342,28 12,77 

C 7762,40 32,05 27,28 4428,12 15,20 

 
Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 

 

 

 

 

 

 

Grupa 
taryfowa 

Cena brutto 
za moc 

zamówioną 
zł/MW/m-c 

Cena brutto 
ciepła zł/GJ 

Cena brutto 
nośnika ciepła  

zł/m3 

Stała stawka 
brutto opłaty 

za usługi 
przesyłowe 
zł/MW/m-c 

Zmienna 
stawka brutto 

opłaty za 
usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 

A 9547,75 39,42 33,55 3995,19 12,16 

B 9547,15 39,42 33,55 5341,00 15,71 

      C 

 
9547,15 39,42 33,55 5446,59 18,70 
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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 di sieci ciepłowniczej według następujących stawek; 

 

Wyszczególnienie Stawka opłaty netto w zł/m 

Przyłącze 2 x Dn 32 181,00 

Przyłącze 2 x Dn 40 195,00 

Przyłącze 2 x Dn 50 214,00 

Przyłącze 2 x Dn 65 222,00 

Przyłącze 2 x Dn 80 251,00 

Przyłącze 2 x Dn 100 275,00 

 


