
 

Cennik i stawki opłat za energię cieplną obowiązujące od 01.05.2022 r.  

SEC K Sp. z o.o.  

 

 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

 miary 

Ceny  

i stawki 

opłat netto 

dla grupy  

Z.7 

Ceny  

i stawki 

opłat netto 

dla grupy  

Z.8 

Ceny  

i stawki 

opłat netto 

dla grupy 

PZ-K1 

Ceny  

i stawki 

opłat netto 

dla grupy  

Q 

Ceny  

i stawki 

opłat netto 

dla grupy  

V 

1. 
Cena za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m-c 12 891,88  12 891,88  11 125,38 23 428,93 7 733,45 

2. Cena ciepła zł/GJ 61,55  61,55  66,27  252,17 85,52 

3. Cena nośnika ciepła zł/m3 30,00 30,00 
   

4. 
Stała stawka opłaty 
za usługi przesyłowe 

zł/MW/m-c 2 389,67  2 389,67  
   

5. 
Zmienna stawka 
opłaty za usługi 
przesyłowe 

zł/GJ 9,22 9,22 
   

6. 
Stawka opłaty za 
obsługę odbiorców 

zł/MW/m-c 7 300,00     

zł/kW/m-c 7,30     

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 2 z 2 
 

Symbol 
grupy 

taryfowej 
Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 

Z.7 

Odbiorcy zasilani z kotłowni zlokalizowanej przy ul. Polickiej w Szczecinie 
zasilani poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy  
i eksploatowaną przez sprzedawcę.  
Miejscem dostarczania ciepła są budynki wielolokalowe, w których znajdują  
się indywidualne układy pomiarowe zainstalowane w lokalu odbiorcy, a dostawa 
ciepła odbywa się przez cały rok. 

Z.8 

Odbiorcy zasilani z kotłowni zlokalizowanej przy ul. Polickiej w Szczecinie 
zasilani 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.  

PZ-K1 
Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 34, 
Sobieskiego 10 w Połczynie-Zdroju, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa 
w § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego. 

Q 
Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni zlokalizowanych przy ul. Wejherowskiej  
53 i 54 w Szczecinie, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 8 
rozporządzenia taryfowego. 

V 
Odbiorcy końcowi zasilani z kotłowni zlokalizowanej przy ul. Przestrzennej 11  
w Szczecinie, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 8 
rozporządzenia taryfowego. 

 


