
 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 01.03.2022 r. 

SEC G Sp. z o.o. 

 

 

 

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 

H 13 889,50 105,89    

I 7 508,92 95,92    

J 12 661,19 89,23    

K 7 074,23 100,85    

M 12 347,81 80,20    

N 19 979,21 106,59  789,15 4,23 

P 10 213,02 78,89 13,05 1 511,23 13,07 

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. H 

Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych znajdujących się w Świnoujściu przy 
ulicach: Uzdrowiskowej 17, Uzdrowiskowej 19, Uzdrowiskowej 21, Żeromskiego 31, 
opalanych gazem, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia 
taryfowego. 

2. I 
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w Bezrzeczu przy ul. Cynamonowej 35 opalanej 
gazem, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego. 

3. J 
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w Bezrzeczu przy ul. Nowowiejskiej 1F opalanej 
gazem, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego. 

4. K 
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w Warzymicach przy ulicach: Dębowej 7B, 
Irysowej 1a, Irysowej 5b, opalanych gazem, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa  
w § 7 ust. 8 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. 8 rozporządzenia taryfowego. 

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

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. 

 


