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Zielona Góra, 3 lutego 2023 r. 

 

 

Komunikat w sprawie mechanizmu ograniczenia wzrostu cen ciepła i stawek opłat za 

jego przesyłanie i dystrybucję.  

 

Szanowni Państwo, 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. (dalej: EC ZG) uprzejmie informuje, iż  

obecnie procedowane są zmiany do ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1967), które wprowadzą mechanizm ograniczenia wzrostu cen 

ciepła i stawek opłat za jego przesyłanie i dystrybucję łącznie do 40% w stosunku do 

tych, które były obowiązującymi na dzień 30 września 2022 r.  

Projekt ustawy określa okres jej stosowania od 1 marca do 31 grudnia 2023 r.  

W terminie 10 dni od dnia wejścia w życie ustawy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

ogłosi maksymalne ceny dostawy ciepła w odniesieniu do części odbiorców z 

przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.  

Dopóki proces legislacyjny rządowego projektu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. nie 

zostanie zakończony, EC ZG nie ma podstawy prawnej do fakturowania sprzedaży 

ciepła wg obniżonych cen i stawek opłat. Niemniej jednak, pragniemy Państwa 

zapewnić, że zgodnie z zapisami art.12c ust. 1 i art. 12e ust. 1 projektu ustawy 

zmieniającej ww. ustawę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyrównania od 

Zarządcy Rozliczeń, EC ZG wystawi korektę faktur za okres stosowania ceny dostawy 

wyższej od ceny maksymalnej. Korekta faktur będzie obejmowała okres od dnia  

17 stycznia 2023 r., tj. od dnia rozpoczęcia obowiązywania zatwierdzonej 29 grudnia 

2022 r. przez Urząd Regulacji Energetyki Zmiany taryfy dla ciepła. 

Niniejszy komunikat został sporządzony w oparciu o treść projektu ustawy 

przekazanego do dalszych prac w Senacie, tj. wg stanu na dzień 26 stycznia 2023 r. 

Uprzejmie informujemy, że EC ZG  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dalsze 

jego zmiany. 

        Z  poważaniem 
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