
W związku z wejściem w życie z dniem 15 lutego 2023 r. nowelizacji ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw („Ustawa”), na 
podstawie art. 3a ust. 2 i 4 tej ustawy, zostały ustalone ceny ciepła i stawki dla grup  taryfowych:  

Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych obowiązujące od 01.03.2023 r. 
do 30.04.2023 r.  
      
   NETTO 

Symbol grupy                     Ceny ciepła      Opłaty przesyłowe 
  za moc za ciepło za nośnik stała zmienna 
  zł/MW/m-c zł/GJ zł/m3 lub zł/t zł/MW/m-c zł/GJ 
E/SW1 9 647,28 65,83 7,27 3 263,65 20,42 
E/SW1/WI 9 647,28 65,83 7,27 4 583,13 22,04 
E/SW1/WG 9 647,28 65,83 7,27 3 946,41 19,37 
E/SW1/WG/NP 9 647,28 65,83 7,27 4 328,30 24,93 

KG50 9 912,32 128,24 0,00 0,00 0,00 

Z/KG50 4 949,19 113,20 0,00 0,00 0,00 

      
      

Powyższe ceny i stawki opłat będą stosowane w rozliczeniach za ciepło od 1.03.2023, przy czym 
dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 Ustawy, a więc odbiorców uprawnionych innych 
niż indywidualne gospodarstwa domowe, ceny te stosowane będą wyłącznie na podstawie złożonych 
oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 6 ust. 1 Ustawy. 

Odbiorcy którzy już wcześniej złożyli stosowne oświadczenia nie muszą ich składać ponownie 
– oświadczenia złożone przed dniem 1 marca 2023 r. są wystarczające do zastosowania obniżonych 
cen ciepła. 

Nadanie oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 Ustawy, w formie 
przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 i 1933) lub w placówce podmiotu 
zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii  Europejskiej jest równoznaczne ze 
złożeniem go sprzedawcy ciepła.  

Oświadczenie można pobrać na stronie: 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000327/O/D20230327.pdf 
 
W przypadku zmiany przepisów lub zmiany sposobu ich stosowania Veolia Energia Poznań S.A. 

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej informacji i zastosowania takich 
zmienionych cen i stawek w rozliczeniach z odbiorcami. 

 


