
 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 01.10.2021 r.  

Szczecińska Energetyka Cieplna 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 
stawka netto 

opłaty za 
usługi 

przesyłowe 
zł/GJ 

A.1 7 796,74 42,35 16,28 2 740,15 15,83 

A.2 7 796,74 42,35 16,28 3 674,55 18,30 

A.3 7 796,74 42,35 16,28 3 629,96 16,12 

A.4 7 796,74 42,35 16,28 3 674,55 17,68 

D.1 8 453,26 55,64 30,55 2 839,78 12,49 

D.2 8 453,26 55,64 30,55 3 824,77 17,13 

D.3 8 453,26 55,64 30,55 3 331,55 15,13 

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami  
* Ceny w grupie A ulegną zmianie w momencie zmiany cen i stawek opłat dostawców: 

PGEGiEK S.A., ZUO Sp. z o.o., SEC Sp. z o.o. 

 

 

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.1 9 589,99 52,09 20,02 3 370,38 19,47 

A.2 9 589,99 52,09 20,02 4 519,70 22,51 

A.3 9 589,99 52,09 20,02 4 464,85 19,83 

A.4 9 589,99 52,09 20,02 4 519,70 21,75 

D.1 10 397,51 68,44 37,58 3 492,93 15,36 

D.2 10 397,51 68,44 37,58 4 704,47 21,07 

D.3 10 397,51 68,44 37,58 4 097,81 18,61 
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Podział odbiorców na grupy taryfowe 

Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 

Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

1. A.1 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną ze źródeł PGEGiEK S.A.  

(EC I Szczecin i EC II Pomorzany), źródła ZUO oraz źródeł własnych SEC Sp. z o.o.  

(CR Marlicza i CR Dąbska).  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy  

i eksploatowane przez odbiorcę. 

2. A.2 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną ze źródeł PGEGiEK S.A.  

(EC I Szczecin i EC II Pomorzany), źródła ZUO oraz źródeł własnych SEC Sp. z o.o. 

(CR Marlicza i CR Dąbska).  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące 

własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 

3. A.3 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność 

sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną ze źródeł PGEGiEK S.A.  

(EC I Szczecin i EC II Pomorzany), źródła ZUO oraz źródeł własnych SEC Sp. z o.o.  

(CR Marlicza i CR Dąbska). 

Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden 

obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 

4. A.4 

Przedsiębiorstwa obrotu ciepłem pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą 

stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną ze źródeł 

PGEGiEK S.A. (EC I Szczecin i EC II Pomorzany), źródła ZUO oraz źródeł własnych  

SEC Sp. z o.o. (CR Marlicza i CR Dąbska).  

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące 

własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 

5. D.1 

Odbiorcy końcowi zasilani z Elektrociepłowni Rejonowej Sąsiedzka poprzez sieć 

ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. 

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy  

i eksploatowane są przez odbiorcę. 

6. D.2 

Odbiorcy końcowi zasilani z Elektrociepłowni Rejonowej Sąsiedzka poprzez sieć 

ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. 

Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące 

własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 

7. D.3 

Odbiorcy końcowi zasilani z Elektrociepłowni Rejonowej Sąsiedzka poprzez sieć 

ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. 

Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden 

obiekt, 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 brutto  

w zł/m 

Stawka opłaty netto  

w zł/m 

Przyłącze 2xDn 25 416,97 339 

Przyłącze 2xDn 32 348,09 283 

Przyłącze 2xDn 40 275,52 224 

Przyłącze 2xDn 50 330,87 269 

Przyłącze 2xDn 65 345,63 281 

Przyłącze 2xDn 80 432,96 352 

Przyłącze 2xDn 100 488,31 397 

Przyłącze 2xDn 125 463,71 377 

Przyłącze 2xDn 150 492,00 400 

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 brutto  

w zł za  
usługę /szt. 

Opłata netto  
w zł za  

usługę1 /szt. 

1. 
Dodatkowe zlecenie Odbiorcy, dotyczące każdorazowego przerwania 
i rozpoczęcia dostarczania ciepła do wskazanego przez Odbiorcę 
obiektu 

307,50 250,00 

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

344,40 280,00 

3. 
Sprawdzenie prawidłowości i wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego na żądanie Odbiorcy (podstawa: § 37 ust. 6 
rozporządzenia taryfowego) 

270,60 220,00 

4. 
Demontaż i przekazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do 
certyfikowanej jednostki GUM na żądanie Odbiorcy (podstawa: § 37 
ust. 6 rozporządzenia taryfowego)2 

258,30 210,00 

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

332,10 270,00 

6. Ponowne napełnianie instalacji c.o.³ 307,50 250,00 

7. Zerwanie lub uszkodzenie plomb - brak zgłoszenia do SEC Sp. z o.o. 295,20 240,00 

8. Zerwanie lub uszkodzenie plomb - zgłoszenie do SEC Sp. z o.o. 196,80 160,00 

9. 
Dodatkowy odczyt licznika w celu analizy odbioru ciepła  
(pkt pomiarowy) 

270,60 220,00 

10. Zestawienia zużycia wody (zł/pkt pom./m-c) 11,07 9,00 

11. Pomiar natężenia hałasu od urządzeń technicznych4 295,20 240,00 

12. 
Konfigurację urządzeń ciepłowniczych (parowanie ciepłomierz-
wodomierz) od 51 szt. 

24,60 20,00 

13.  
Konfigurację urządzeń ciepłowniczych (parowanie ciepłomierz-
wodomierz) od 11 szt. 

30,75 25,00 

14. 
Konfigurację urządzeń ciepłowniczych (parowanie ciepłomierz-
wodomierz) do 10 szt.  

123,00 100,00 

15. Inne pozataryfowe usługi nie ujęte w powyższym wykazie 
wg 

indywidualnej 
kalkulacji 

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 

 


