Uzasadnienie zmiany obecnej taryfy dla ciepła
Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym
zawiadamia, że z dniem 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie korekta Taryfy opłat za ciepło,
zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 9 czerwca 2022 r.
Korekta cen ciepła jest podyktowana drastycznym wzrostem cen opału (węgiel 139 %,
gaz 202%), cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (35%) oraz cen zakupu energii
elektrycznej (65%). Wojna na Ukrainie oraz embargo na surowce energetyczne z Federacji
Rosyjskiej (węgiel, gaz, ropa naftowa) spowodowały drastyczne wzrosty kosztów zakupu
węgla, gazu i energii elektrycznej. Wzrost kosztów produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła
w stosunku do obecnie obowiązującej taryfy wynosi około 8,4 mln zł. W związku
z powyższym Spółka została zmuszona do urealnienia obecnych cen ciepła.
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Wyszczególnienie

1. Cena węgla w kosztach aktualnie obowiązującej taryfy wynosi 380 zł netto za 1 tonę.
Obecnie Spółka zakupiła ostatnie zakontraktowane trzy tysiące ton miału po 920 zł
netto za 1 tonę i taka wartość jest ujęta w korekcie. Uwzględnione koszty miału
węglowego w obecnie obowiązującej taryfie to 4,3 mln zł, a w korekcie taryfy
10,3 mln zł, wzrost o 139%. Ze względu na panująca sytuację obecne ceny rynkowe
miału węglowego wynoszą powyżej 1900 zł netto za 1 tonę.
2. Koszt zakupu uprawnień emisji C02 w kosztach obecnej taryfy wynosi 63 euro za 1 tonę.
Cena zakupu uprawnień emisji C02 w planowanej korekcie taryfy wynosi około 84 euro
za 1 tonę (na bazie średniej ceny emisji C02

z 60 ostatnich notowań

na giełdzie). Dodatkowo wzrosły ceny zakupu euro. Koszty emisji C02 w obecnie
obowiązującej taryfie to 5,7 mln zł, a w korekcie taryfy 7,6 mln zł. Wzrost o 35%.
3. Koszty energii elektrycznej w obecnie obowiązującej taryfie to 581 tys. zł, a w korekcie
taryfy 957 tys. zł, wzrost o 65%. Wzrost ceny energii elektrycznej wynika z ostatnio
zawartej umowy.
4. Koszty gazu w obecnie obowiązującej taryfie to 52 tys. zł, a w korekcie taryfy 157 tys.
zł. Wzrost o 202%.
5.

W wyniku wprowadzonej korekty planowany średnioroczny wzrost cen wyniesie 49,8%.
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