
 od dnia 28.01.2022 r.

Cena za moc 

zamówioną 

(netto)                        

Stawka opłaty 

stałej za usługi 

przesyłowe 

(netto)         

Łącznie

(netto)

Cena ciepła

(netto)              

Stawka opłaty 

zmiennej za usługi 

przesyłowe

(netto) 

Łącznie

(netto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w 

źródłach ciepła zlokalizowanych przy ulicy: Dickmana 7 i 

Dickmana 24, w których zainstalowana moc cieplna nie 

przekracza 5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do 

instalacji odbiorczej w obiektach, 

w których są one zlokalizowane lub do sąsiednich 

obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze 

stanowiące własność OPEC,

G1 28 689,97 0,00 28 689,97 132,88 0,00 132,88 0,00

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła 

Szczecińska 11, opalanym gazem ziemnym, w którym 

zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5MW 

dostarczane jest do obiektów, poprzez zewnętrzne 

instalacje odbiorcze stanowiące własność OPEC.

G2 33 722,70 0,00 33 722,70 114,39 0,00 114,39 0,00

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w 

źródłach ciepła, zlokalizowanych przy ulicach: 

Kamrowskiego 3, Kamrowskiego 7, Staniszewskiego 

8, Staniszewskiego 15, Kańskiego 5, Zaruskiego 2, 

Zaruskiego 8,  Zaruskiego 10, Zaruskiego 16, 

Zaruskiego 27, Filipkowskiego 1-3, Filipkowskiego 2, 

Filipkowskiego 9, Filipkowskiego 12, Filipkowskiego 

14, Filipkowskiego 16, Filipkowskiego 18, 

Filipkowskiego 20, Filipkowskiego 21, Filipkowskiego 

23-25, Janki Bryla 8, Janki Bryla 21, Niemena 2, 

Niemena 19, Miętowa 152, Felińskiego 1, Św. Faustyny 

8, Janki Bryla 37 i Chwarznieńska 180 

(Grabowskiego), 

w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 

5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji 

odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane 

oraz do sąsiednich obiektów, poprzez zewnętrzne 

instalacje odbiorcze stanowiące własność OPEC.

G3 37 311,64 0,00 37 311,64 117,69 0,00 117,69 0,00

Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego w 

źródłach ciepła, zlokalizowanych przy ulicach: Miła 2 i Al. 

Zwycięstwa 190A, Al. Zwycięstwa 246/248, 

w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 

5 MW, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji 

odbiorczej w obiekcie, w którym są one zlokalizowane lub 

do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje 

odbiorcze stanowiące własność odbiorców,

G4 27 880,61 0,00 27 880,61 134,21 0,00 134,21 0,00

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Al. 

Zwycięstwa 237, opalanym gazem ziemnym, w którym 

zainstalowana moc cieplna nie przekracza 

5 MW, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć 

ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność 

OPEC i przez nie eksploatowane.

G5 15 164,89 3 118,47 18 283,36 120,21 20,17 140,38 17,25

Odbiorcy. Którym ciepło wytwarzane z gazu ziemnego, w 

źródle ciepła, zlokalizowanym przy ul. Puszczyka, w 

którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 

5 MW, dostarczane jest do ich obiektów, poprzez sieć 

ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność 

OPEC i przez nie eksploatowane.

G6 17 460,58 2 708,68 20 169,26 131,03 17,61 148,64 17,95

➢

➢

Źródło dostawy ciepła

CENY I STAWKI OPŁAT 

STOSOWANE PRZEZ 

OPEC SP. Z O.O.

KOTŁOWNIE - GDYNIA

SKŁADNIKI STAŁE [zł/MW, m-c]                                                                                              

(w odniesieniu do wysokości mocy zamówionej 

określonej w Zamówieniu dosta wy ciepła)

Strona 1 z 1

Określone w tabeli ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Zmiana taryfy OPEC Sp. z o.o. -  obowiązująca od 28.01.2022 r.  na podstawie Decyzji Prezesa URE nr OGD.4210.61.2021.164.XXII.PWi z dnia 13.01.2022 r. opublikowana w 

Biuletynie Branżowym URE - Ciepło, Nr 15  z dnia 13.01.2022 r.

SKŁADNIKI ZMIENNE [zł/GJ, m-c]                                              

(w odniesieniu do ilości ciepła wskazanego przez 

układ pomiarowo-rozliczeniowy)
symbol 

grupy 

taryfowej


