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Zielona Góra, 27 września 2022 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. (EC ZG) informuje, że w dniu 20 września 

2022 r. weszła w życie  Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych 

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

paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967). Przepisy te mają na celu ograniczenie wzrostu cen 

ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla uprawnionych ustawowo podmiotów, 

którymi między innymi są gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności 

publicznej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r. 

 

Forma wsparcia odbiorców ciepła realizowana będzie poprzez wypłatę rekompensat 

dla wytwórców ciepła, u których średnia jednoskładnikowa cena ciepła 

skalkulowana na podstawie obowiązującej Taryfy dla ciepła za zamówioną moc, za 

ciepło i za nośnik łącznie, jest wyższa niż ustawowo określona cena  

z rekompensatą. W przypadku ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem 

ziemnym lub olejem opałowym cena ciepła z rekompensatą wynosi  

150,95 zł/GJ. Do wyliczenia tej ceny nie uwzględnia się stawek opłat za 

przesyłanie i dystrybucję ciepła – rekompensata dotyczy tylko ceny wytwarzania 

ciepła. 

 

Jak to będzie wyglądało w praktyce? 

Jeżeli z obowiązującej Taryfy dla ciepła średnia jednoskładnikowa cena będzie 

wyższa niż 150,95 zł/GJ, to odbiorcy ciepła rozliczani będą za ciepło wg cen  

z rekompensatą, a wytwórca otrzyma rekompensatę wyrównującą utracone 

przychody jakie by otrzymał fakturując sprzedaż ciepła po cenach wynikających  

z Taryfy dla ciepła.  

W przypadku ciepła wytwarzanego w źródłach Elektrociepłowni „Zielona 

Góra” S.A., cena ciepła z rekompensatą będzie miała zastosowanie 

wyłącznie do odbiorców ciepła z lokalnych kotłowni gazowych, tj. 

odbiorców z grupy taryfowej B. Nowy cennik dla tej grupy, obowiązujący  

w rozliczeniach w okresie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r. zostanie udostępniony 

do pobrania pod adresem: http://ec.zgora.pl/obsluga-klienta/taryfy-na-cieplo. 

Średnia jednoskładnikowa cena ciepła z sieci cieplnej wynosi 61,12 zł/GJ, zatem 

jest dużo niższa niż ustawowo określona w wysokości 150,95 zł/GJ, gdzie od tego 

poziomu możliwe jest uzyskanie rekompensaty. 

http://ec.zgora.pl/obsluga-klienta/taryfy-na-cieplo
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W celu zastosowania przez EC ZG średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 

uprawnieni odbiorcy są zobowiązani do dnia 11 października 2022 r. złożyć  

w siedzibie EC ZG – na adres mailowy bok@ec.zgora.pl lub osobiście w siedzibie 

Spółki (budynek Biura Obsługi Klienta) oświadczenie. Wzory oświadczeń 

składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi 

stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  

20 września 2022 r. (link: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197501.pdf). 

Przy każdej zmianie danych, o których mowa w oświadczeniu, odbiorca składa 

ponownie nowe oświadczenie. 

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią ustawy, osoba działająca w imieniu 

i na rzecz odbiorcy, która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła 

oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec podmiotu 

uprawnionego, na zasadach określonych odpowiednio w art. 5 i 6 ww. ustawy. 

Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy składają osoby 

uprawnione do reprezentowania podmiotów uprawnionych, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

Podstawa prawna: 

– Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 

1967) (link: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000196701.pdf), 

– Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.  

w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących 

gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań  

w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1975) (link: 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197501.pdf). 

 

Dla przybliżenia tematyki średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą  

i poznania działania tego mechanizmu proponujemy zapoznać się prezentacją 

opracowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (link: 

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-

wytwarzania-z-rekompensata). 

 

Z poważaniem 
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