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I N F O R M A C J A  

W SPRAWIE BRAKU MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA CEN Z REKOMPENSATĄ  

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w związku  

z publikacją przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nowej interpretacji przepisów ustawy z dnia  

15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku  

z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.) dotyczącej m.in. zasad wyliczania cen  

za ciepło z rekompensatą Spółka nie może i nie mogła stosować cen z rekompensatą - z uwagi na to, że 

średnia cena ciepła w Miejskim Systemie Ciepłowniczym m. Jasła jest niższa niż cena określona w art. 

3 ust 3 w/w Ustawy. Przedmiotową interpretację opublikowano w dniu 2 grudnia 2022 r. na stronie: 

 

https://www.gov.pl/web/klimat/stanowisko-odnosnie-interpretacji-art-3-ust-5-w-zwiazku-z-art-12-ust-

3-i-4-ustawy-z-dnia-15-wrzesnia-2022-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zakresie-niektorych-zrodel-

ciepla-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-paliw-dz-u-poz-1967-z-pozn-zm-zwanej-dalej-ustawa-dotyczace-

stosowania-sredniej-ceny-wytwarzania-ciepla-z-rekompensata, 
 

Interpretacja ta oraz pismo Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 28.12.2022 r. (znak DC-

WKiC.055.412.2022.PB) odwołuje wcześniejsze stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska  

z dnia 15.11.2022 r. (znak DC-WKiC.055.412.2022.PB), wydane indywidualnie dla Naszego 

Przedsiębiorstwa, w którym to stanowisku Ministerstwo uznało, że ustalenie ceny ciepła z rekompensatą 

powinno obowiązywać oddzielnie dla każdego źródła ciepła w danym systemie ciepłowniczym.  

Aktualnie obowiązujące stanowisko Ministerstwa w tej sprawie nakazuje przedsiębiorstwom 

ciepłowniczym ustalanie podstawy do wyliczenia cen ciepła z rekompensatą w oparciu o średnią cenę 

dla wszystkich źródeł ciepła łącznie w całym systemie ciepłowniczym. Na skutek zastosowania 

przedmiotowej interpretacji ustalono, że Spółka nie mogła i nadal nie może stosować cen  

z rekompensatą - z uwagi na to, że średnia cena ciepła w Miejskim Systemie Ciepłowniczym m. Jasła 

jest niższa niż cena określona w art. 3 ust 3 w/w Ustawy.  

 

Średnią cenę ciepła w Miejskim Systemie Ciepłowniczym liczy się dla wielkości zawartych we 

wniosku taryfowym, który został zatwierdzony przez Urząd Regulacji Energetyki.  

http://www.mpgk.jaslo.pl/
https://www.mpgk.jaslo.pl/download/PTEZ_stanowisko_rekompensata.pdf
https://www.mpgk.jaslo.pl/download/PTEZ_stanowisko_rekompensata.pdf
https://www.mpgk.jaslo.pl/download/PTEZ_stanowisko_rekompensata.pdf
https://www.mpgk.jaslo.pl/download/PTEZ_stanowisko_rekompensata.pdf
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Stąd średnia cena wytwarzania ciepła w Miejskim Systemie Ciepłowniczym wynosi: 

 

 w miesiącu październiku 2022 r.: 

 

CT = (93,54 zł/GJ x 164.745,8 GJ +103.046,52 zł/MW/rok x 33,933 MW +18,23 zł/m3  x 157 m3) /                        

164.745,8 GJ = 114,78 zł/GJ 

 

 od 1 listopada 2022 r.: 

CT = (102,37 zł/GJ x 164.745,8 GJ +117.038,16 zł/MW/rok x 33,933 MW + 25,09 zł/m3  x 157 m3) / 

164.745,80 GJ = 126,50 zł/GJ 

 

Zgodnie z art. 3 ust 3 i 4 ustawy Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą wynosi:  

 

CR= 0,505 x 150,95 zł/GJ + 0,279 x 150,95 zł/GJ + 0,216 x 103,82 zł/GJ = 140,77 zł/GJ 

 

gdzie: 
 

150,95 zł/GJ netto – średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla źródła ciepła  

Elektrociepłownia gazowa (ECJ) oraz dla źródła ciepła Źródło gazowe (ŻGJ). 

103,82 zł/GJ netto – średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla źródła MPEC, od 

którego zakupywane jest ciepło, które to ciepło wytwarzane jest ze spalania 

węgla kamiennego.  
 

0,505 – wskaźnik udziału planowanej ilości ciepła oddanego do sieci ze źródła ECJ w łącznej 

planowanej ilości ciepła oddanego do sieci  

0,279 – wskaźnik udziału planowanej ilości ciepła oddanego do sieci ze źródła ŹGJ w łącznej 

planowanej ilości ciepła oddanego do sieci 

0,216 – wskaźnik udziału planowanej ilości ciepła oddanego do sieci ze źródła MPEC w łącznej 

planowanej ilości ciepła oddanego do sieci 

 

Stąd: 

 

CT = 114,78 zł/GJ < CR = 140,77 zł/GJ 

CT = 126,50 zł/GJ < CR = 140,77 zł/GJ 

Średnia cena ciepła w Miejskim Systemie Ciepłowniczym w październiku 2022 r. oraz od 1 listopada 

2022 r. jest niższa niż średnia cena ciepła z rekompensatą w związku z czym rekompensata nie 

przysługuje i nie występują ceny z rekompensatą. 

http://www.mpgk.jaslo.pl/
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W związku z powyższym pomimo złożenia przez uprawnionych Odbiorców ciepła 

stosownych oświadczeń, Odbiorcom tym nie mogły i nie mogą przysługiwać ceny  

z rekompensatą. 

 

Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnika ciepła bez stosowania rekompensat wynoszą: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Grupa  

odbiorców 
Jednostka 

Ceny  

w październiku 

2022 r. 

Ceny  

od 1 listopada  

2022 r. 

1. 

Cena za zamówioną 

moc cieplną A,B,C,D 
zł/MW/rok 103.046,52 117.038,16 

Rata miesięczna zł/MW/m-c 8.587,21 9.753,18 

2. Cena ciepła A,B,C,D zł/GJ 93,54 102,37 

3. Cena nośnika ciepła A,B,C,D zł/m3 18,23 25,09 

 

Powyższe ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Stawki opłaty stałej i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe pozostają bez zmian. 

 

http://www.mpgk.jaslo.pl/
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