DAM WPŁYWU PISMA

TAURON
ciepto

Katowice, dn. 10.04.2017 r.
Sygnatura: RO/005166/1250/17
Kod płatnika: 005166

Spółdzielnia Mieszkaniowa "MICHAŁ"
ul. Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

Dotyczy: zatwierdzenia nowych Taryf dla ciepła Tauron Ciepło sp. z o.o. oraz Spółki Ciepłowniczo Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o.

Niniejszym
pragniemy
poinformować,
że
decyzją
Prezesa
Urzędu
Regulacji
nr
OKA.4210.57(15).2016.2017.23038.III.MMi1 z dnia 22.03.2017 r. została zatwierdzona nowa Taryfa
dla ciepła naszej Spółki. Tekst taryfy został opublikowany w Dziennikach Urzędowych województw:
•
śląskiego
- nr 2295 z dnia 05.04.2017 r.
•
dolnośląskiego
- nr 1482 z dnia 29.03.2017 r.
•
małopolskiego - nr 2156 z dnia 29.03.2017 r.
Do niniejszego powiadomienia załączamy broszurę zawierającą pełny tekst Taryfy dla ciepła naszej Spółki
oraz Wyciąg z taryf uwzględniający również ceny i stawki opłat spoza taryfy naszej Spółki.
Podane w ww. broszurze i Wyciągu z Taryf ceny są cenami netto tzn. nie zawierają podatku od towarów
i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jednocześnie, mając na uwadze wynikający z art. 10 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej obowiązek
w zakresie uzyskania przez Tauron Ciepło sp. z o.o. i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE
świadectw efektywności energetycznej, odbiorców końcowych we wszystkich wydzielonych grupach
taryfowych obciąża się kosztem realizacji tego obowiązku w wysokości 0,54 zł/GJ, który zostanie doliczony
odpowiednio do: ceny ciepła, stawki opłaty za ciepło albo stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe.
Ponadto
informujemy,
że
decyzją
Prezesa
Urzędu
Regulacji
Energetyki
nr
OKA.4210.35(21 ).2016.2017.205.XI.KT z dnia 28.03.2017 r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla Ciepła
Spółki Ciepłowniczo - Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o., z której usług korzysta nasze przedsiębiorstwo
dla zabezpieczenia potrzeb odbiorców ciepła znajdujących się w grupie taryfowej EC3. Tekst taryfy
został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 2145 z dnia 03.04.2017 r.
Poniżej podajemy wysokość nowych stawek opłat S.C.E. Jaworzno III Sp. z o.o.:
L.p.
1
2

Wyszczególnienie
Rata miesięczna opłaty stałej za usługi
przesyłowe S.C.E. Jaworzno III Sp. z o.o.
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe S.C.E. Jaworzno III Sp. z o.o.

Jednostka miary

Cena netto

zł/MW/m-c

1 892,54

zł/GJ

8,42

Nowe taryfy dla ciepła naszej Spółki oraz Spółki Ciepłowniczo - Energetycznej Jaworzno
obowiązywały od dnia 01.05.2017 r.

Sp. z o.o. będą

Łączymy wyrazy szacunku
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