
UWAGA!!! Skokowy wzrost cen energii cieplnej w roku 2023 mocno
uderzy po kieszeniach mieszkańców Krakowa

Z przykrością informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami z 13 i 15 grudnia 2022r. zatwierdził nowe taryfy (cenniki)
dla miasta Krakowa z zakresie:

Wytwarzania i sprzedaży ciepła

• od 1 stycznia 2023r. dla Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła S.A. w Krakowie
• od 1 stycznia 2023r. dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. – (Spalarnia)
•od 13 stycznia 2023r. dla Elektrociepłowni CEZ Skawina S.A.
Przesyłania – dystrybucji ciepła
• od 1 stycznia 2023r. dla MPEC S.A. w Krakowie

Skala podwyższenia cen energii cieplnej jest niespotykana

Ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (dla grup Odbiorców z taryfą: S1-
WIP, S1-WGP, S1-WO), zastosowane w cennikach przekazanych odbiorcom przez MPEC S.A., są cenami uśrednionymi z cen
wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj. PGE Energia Ciepła S.A., CEZ Skawina S.A. i Krakowski
Holding Komunalny S.A.

Dla odbiorców ciepła koszty zakupu energii cieplnej rozkładają się na dwie grupy:
1. Wytworzenia energii cieplnej – trzy elektrociepłownie w Krakowie
2. Przesył energii cieplnej – jedna firma MPEC S.A.

W związku z powyższym prezentujemy analizę poziomu wzrostu cen taryfowych w okresach od roku 2020 do dnia 13 stycznia 2023r.
w podziale na trzy rodzaje taryf zależne od lokalizacji i własności węzłów cieplnych.

Przed przeanalizowaniem poniższych danych wzrostu kosztów należy mieć świadomość jaka jest różnica rodzaju taryf,
ponieważ zróżnicowane są koszty usług przesyłowych.
Taryfy S1-WIP (Węzeł cieplny Indywidualny jest w budynku i jest własnością Przedsiębiorstwa czyli MPEC S.A.
Taryfy S1-WGP (Węzeł cieplny Grupowy (poza budynkiem) i jest własnością Przedsiębiorstwa czyli MPEC S.A.
Taryfy S1-WO (Węzeł cieplny w budynku jest własnością Odbiorcy ciepła).

W każdej z powyższych taryf przesyłowych są dwie pozycje cenowe, w tym:
- ceny przesyłu zależnie od MOCY w zł za 1 MW (mega-wat)
- ceny przesyłu zależnie od ZUŻYCIA ENERGII w zł za 1 GJ (giga-dżul)

Poniższa tabela przedstawia ceny brutto wytworzenia energii (elektrociepłownie) i przesyłu energii do odbiorców.

Wskaźniki podwyżek kosztów w poszczególnych latach w %

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom podwyżek w ciągu trzech
lat zależnych od Elektrociepłowni
w zakresie kosztów stałych
(MOC) i zmiennych (Energia
cieplna)

 

 Poziom podwyżek w ciągu trzech lat oraz ostatniej podwyżki zależnych od MPEC w podziale na trzy różne taryfy: 1-WIP S1-
WGP S1-WO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




