
Taryfa dla ciepła i cennik stawek opłat za ciepło, obowiązujący od 1 grudnia 2022 r. 

 
Informujemy, że zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada  

2022 roku nr OGD.4210.87.2022.325.XVI.AC, została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła 

Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach. Zmiana taryfy została 

opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 738 (1998) w dniu 16 listopada 2022 roku. 

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na podstawie 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), dalej zwana Ustawą, zostało uregulowane wsparcie dla Odbiorców 

uprawnionych, wymienionych w art.4.1 poprzez ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła 

z rekompensatą  w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.  

   Oznacza to, że w rozliczeniach z Odbiorcami uprawnionymi, wymienionymi w pkt. 4.1 Ustawy,               

w przypadku Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej tj. z grupy taryfowej A, B, C, 

CZD, D oraz z lokalnych źródeł ciepła tj. z grupy taryfowej E, stosowane będą ceny wytwarzania 

ciepła z rekompensatą oraz stawki opłat za usługi przesyłowe bez rekompensaty (rekompensata 

zgodnie z Ustawą nie obejmuje stawek opłat za przesył i dystrybucję ciepła). 

W związku z powyższym informujemy, iż od 1 grudnia 2022 roku,  średnia cena wytwarzania ciepła                                     

z rekompensatą z podziałem na opłaty składowe dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych                

w art. 4.1 „Ustawy” wynoszą odpowiednio:  

Ceny i stawki obowiązujące od 1 grudnia 2022 r. – dla Odbiorców uprawnionych 

L.p. 
grupa 

odbiorców 

cena za zamówioną 

moc cieplną*    
cena 

ciepła*   

cena 

nośnika 

ciepła* 

stawka opłaty za usługi 

przesyłowe 

roczna miesiąc 
stała 

zmienna 
roczna miesięczna 

    zł/MW** zł/GJ** zł/m3** zł/MW** zł/GJ** 

1 A 59 454,72  4 954,56  89,53  31,61  40 584,32  3 382,03  21,92 

2 B 59 454,72  4 954,56  89,53  31,61  75 347,79  6 278,98  40,25 

3 C 59 454,72  4 954,56  89,53  31,61  43 473,82  3 622,82  26,15 

4 CZD 59 454,72  4 954,56  89,53  31,61  44 241,10  3 686,76 26,60  

5 D 59 454,72  4 954,56  89,53  31,61  33 593,11  2 799,43  19,84 

  

    Stawka opłaty         

    

miesięcznej za 

zamówioną moc 

cieplną* 

    za 

ciepło* 
        

    zł/MW/miesiąc** zł/GJ**         

6 E  2 293,50 145,83         

* Obliczono na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 

** Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 



W rozliczeniach z  Odbiorcami pozostałymi, zasilanymi z miejskiej sieci ciepłowniczej tj. z grupy 

taryfowej A, B, C, CZD, D oraz z lokalnych źródeł ciepła tj. z grupy taryfowej E, stosowane  będą 

ceny wytwarzania ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe bez rekompensaty. 

W związku z powyższym informujemy, iż od 1 grudnia 2022 roku, ceny wytwarzania ciepła oraz 

stawki opłat za usługi przesyłowe  dla Odbiorców pozostałych  wynoszą odpowiednio:  

Ceny i stawki obowiązujące od 1 grudnia 2022 r. – dla Odbiorców pozostałych 

L.p. 
grupa 

odbiorców 

cena za zamówioną 

moc cieplną 
cena 

ciepła   

cena 

nośnika 

ciepła 

stawka opłaty za usługi 

przesyłowe 

roczna miesiąc 
stała 

zmienna 
roczna miesięczna 

    zł/MW* zł/GJ* zł/m3* zł/MW* zł/GJ* 

1 A  78 896,86  6 574,74  118,81 41,94   40 584,32  3 382,03  21,92 

2 B  78 896,86  6 574,74  118,81 41,94   75 347,79  6 278,98  40,25 

3 C  78 896,86  6 574,74  118,81 41,94   43 473,82  3 622,82  26,15 

4 CZD  78 896,86  6 574,74  118,81 41,94   44 241,10  3 686,76 26,60  

5 D  78 896,86  6 574,74  118,81 41,94   33 593,11  2 799,43  19,84 

  

    Stawka opłaty         

    

miesięcznej za 

zamówioną moc 

cieplną 

    za 

ciepło 
        

    zł/MW/miesiąc* zł/GJ*         

6 E  3 753,46 238,66         

* Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 

 

Podatek (VAT) nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

 


