
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje: 

 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją OKA.4210.1.2020. CW   z dnia 20.02.2020r. Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez Ciepłownię Siemianowice,  która została opublikowana w 

Biuletynie Branżowym URE – Ciepło  Nr 40 (383) z dnia 21.02.2020r,. 

Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy i ciepła w n/w grupach taryfowych, które będą obowiązywać  od 

dnia  09 marca’2020r.  

 

1/. A.3.1  (dotyczy: ul. Katowicka 24,26,28, Lipowa 2,4, Sobieskiego 23,24,25,26): 

- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  10451,23 zł / MW / m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1736,91 zł / MW m-c 

- Cena ciepła 37,06 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 8,02 zł / GJ  

W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  A.3.1  : 

- opłata stała  (MW) wzrasta  o 2,77 % 

- opłata  zmienna  (GJ)  wzrasta   o 2,97 % 

 

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,  

                                                        30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28): 

- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 6837,56 zł / MW / m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4371,27 zł / MW/ m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,26 zł MW/    m-c 

- Cena ciepła  Tauron Ciepło 26,06 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ 

 - Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,15 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,01 zł /    GJ 

  W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  : 

- opłata stała  (MW) pozostaje bez zmian. 

- opłata  zmienna  (GJ)  wzrasta   o 0,23 % 

 

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 09.03.2020r. 

 



 


