
 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje: 

 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 

OKA.4210.16.2020..AZa  z dnia 15.04.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla  spółki 

TAURON Ciepło. Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy i ciepła  w  n/w grupie taryfowej 

AG1, która  obowiązuje od  dnia  01 maja ’2020r.: 

 

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a, 

ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,  

ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2): 

- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7772,65 zł / MW / m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c 

- Cena ciepła 27,63 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ  

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ 

  W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  : 

- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,92 % 

- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 2,44% 

  

2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1): 

- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7772,65 zł / MW / m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c 

- Cena ciepła 27,63 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,59 zł / GJ  

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ 

W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  : 

- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,70 % 

- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 2,27% 

 

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10): 

- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7772,65 zł / MW / m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c 

- Cena ciepła 27,63 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12  zł / GJ  

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ 

W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  : 

- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,69 % 

- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 2,36% 

 

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a): 

- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7772,65 zł / MW / m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c 

- Cena ciepła 27,63 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ  

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ 

W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  : 

- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,48 % 

- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 2,17% 

 

 

 

 

 

 

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40  



ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28): 

- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 7772,65 zł / MW / m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c 

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,53 zł MW/    m-c 

- Cena ciepła  Tauron Ciepło 27,63 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ 

 - Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ 

- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ 

  W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  : 

- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,67 % 

- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 2,00% 

 

 

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.05.2020r. 

 



 


