
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 w źródle ciepła Wc 

i Wec, dostarczane jest do obiektów siecią ciepłowniczą 

stanowiącą własność i eksploatowaną przez OPEC oraz 

węzły cieplne stanowiące własność odbiorców  i przez nich 

eksploatowane.

W - OX 12 380,75 2 831,06 15 211,81 55,86 14,44 70,30 12,48

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Wc

i Wec,  dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i 

węzły cieplne stanowiące własność 

i eksploatowane przez OPEC.

W - IDE 12 380,75 4 583,68 16 964,43 55,86 23,72 79,58 12,48

Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Wc 

i Wec, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, 

grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za 

węzłami grupowymi, stanowiące własność i eksploatowane przez 

OPEC.

W-GDE-de 12 380,75 6 573,98 18 954,73 55,86 26,69 82,55 12,48

Odbiorcy, którym ciepło,wytwarzane w źródle ciepła Wc 

i Wec, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą,  

grupowe węzły cieplne stanowiące  własność 

i eksploatowane przez OPEC oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze 

za węzłami grupowymi, stanowiące własność odbiorców i przez 

nich eksploatowane.

W-GDE-ox 12 380,75 3 308,54 15 689,29 55,86 20,30 76,16 12,48
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SKŁADNIKI STAŁE [zł/MW, m-c]                                                                                             

(w odniesieniu do wysokości mocy zamówionej 

określonej w Zamówieniu dosta wy ciepła)

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.

symbol grupy 

taryfowej

CENY I STAWKI OPŁAT 

STOSOWANE PRZEZ 

OPEC SP. Z O.O.

Określone w tabeli ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Źródło dostawy ciepła
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WEJHEROWO

SKŁADNIKI ZMIENNE [zł/GJ, m-c]                                            

(w odniesieniu do ilości ciepła wskazanego 

przez układ pomiarowo-rozliczeniowy)


