
                                           

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje: 

 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 

OKA.4210.14.2019..AZa  z dnia 18.06.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” 

dla  Zakładów Energetyki Cieplnej : Ciepłowni Mysłowice, Wujek, Śląsk oraz 

Elektrociepłowni Szopienice. 

Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie 

taryfowej AG1, które będą obowiązywać od  15 lipca ’2019r.  : 

 

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a, 

ul. Michałkowicka 44,46, ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,  

ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2): 

- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  6845,37 zł / MW / m-c 

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

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

- Cena ciepła 26,09 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,35 zł / GJ  

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

- Cena nośnika ciepła  13,66 zł / m3 

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

- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,07 % 

- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,09 % 

- cena nośnika ciepła (m3)  wzrasta  o 0,07 % 

 

2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1): 

- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  6845,37 zł / MW / m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5950,73 zł / MW m-c 

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

- Cena ciepła 26,09 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  10,82 zł / GJ  

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

- Cena nośnika ciepła  13,66 zł / m3 

W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  : 

- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,06 % 

- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,08 % 

- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta  o 0,07 % 

 

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10): 

- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  6845,37 zł / MW / m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6048,92 zł / MW m-c 

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

- Cena ciepła 26,09 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 9,45  zł / GJ  

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

- Cena nośnika ciepła  13,66zł / m3 

 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  : 

- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,06 % 

- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,08 % 

- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta  o 0,07 % 

. 

 



4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a): 

- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  6845,37 zł / MW / m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 7861,87 zł / MW m-c 

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

- Cena ciepła 26,09 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 12,63 zł / GJ  

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

- Cena nośnika ciepła  13,66 zł / m3 

 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  : 

- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o 0,05 % 

- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,08 % 

- cena nośnika ciepła (m3 )  wzrasta  o 0,07 % 

 

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 6845,37 zł / MW / m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1679,77 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 26,09 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,58 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 0,01zł / 

   GJ 

- Cena nośnika ciepła  13,66 zł /m3 

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

- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,02 % 

- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,07 % 

- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta  o 0,07 % 

 

 

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 15.07.2019r. 

 



 



 

 

 


