
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (GPEC) informuje, że z dniem 02.11.2022 r. wprowadza 

zmianę do aktualnie obowiązującej taryfy za ciepło. Tym samym obecna taryfa za ciepło przestaje obowiązywać 

z dniem 01.11.2022 r. 

Przyczyną zmiany taryfy GPEC jest wzrost cen ciepła nabywanego od wytwórcy oraz wyższe koszty 

przesyłu ciepła. Zmiana taryfy GPEC została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

nr OGD.4210.84.2022.169.XVI.EKo z dnia 11.10.2022 r., opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE w dniu 

12.10.2022 r. nr Nr 669 (1929)/2022 r. 

Zmiana stawek przesyłowych GPEC dla Klientów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej GPEC w Gdańsku, 

Sopocie oraz w gminie Kolbudy wyniesie średnio +8,76%, co przekłada się na średni wzrost kosztów 

ogrzewania dla klientów na poziomie +3,17%. Zmiana stawek przesyłowych w poszczególnych grupach 

taryfowych wynosi odpowiednio: w taryfie VIII.1. +11,67%, w taryfie VIII.2. +7,42%, w taryfie VIII.3. +7,20%, 

w taryfie VIII.4. +6,83%. Tabela załączona na końcu tego pisma prezentuje ceny za moc zamówioną, ciepło 

i nośnik ciepła PGE Energia Ciepła oraz stawki przesyłowe GPEC w podziale na grupy taryfowe.  

Załączone tabele prezentują obowiązujące od 02.11.2022 r. ceny netto i brutto za moc zamówioną, ciepło i nośnik 

ciepła PGE EC S.A. w Gdańsku oraz stawki przesyłowe GPEC w podziale na grupy taryfowe. Wskazujemy 

jednocześnie, że według stanu prawnego na dzień niniejszego pisma, zgodnie z art. 146db ustawy z dnia 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz.931) w okresie od 1 lutego do 31 października 2022 r. 

stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w tym 

zakresie, stawka podatku VAT zostanie naliczona zgodnie z obowiązującymi regulacjami.  

Ceny i stawki netto obowiązujące od 02.11.2022 roku: 

Rodzaj 
źródła 
ciepła 

Grupa 
taryfowa 

Cena za 
zamówioną 
moc cieplną 

(zł/MW) 
roczna 

Cena za 
zamówioną 
moc cieplną 

(zł/MW)  

Cena ciepła 

Stawka 
opłaty stałej 

za usługi 
przesyłowe 

(zł/MW) 

Stawka 
opłaty stałej 

za usługi 
przesyłowe 

(zł/MW) 

Stawka 
opłaty 

zmiennej za 
usługi 

przesyłowe 
(zł/GJ) 

Cena 
nośnika 
ciepła 

rata 
miesięczna 

(zł/GJ) roczna 
rata 

miesięczna 
(zł/ t) 

sieć 
ciepłownicza 

VIII.1 121 159,04 10 096,59 62,55 52 402,38 4 366,87 24,32 23,05 

VIII.2 121 159,04 10 096,59 62,55 74 601,20 6 216,77 25,93 23,05 

VIII.3 121 159,04 10 096,59 62,55 76 978,13 6 414,84 24,47 23,05 

VIII.4 121 159,04 10 096,59 62,55 79 429,40 6 619,12 25,89 23,05 

Kolorem szarym zaznaczone zostały ceny PGE Energia Ciepła S.A. 
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Ceny i stawki brutto (VAT 23%) obowiązujące od 02.11.2022 roku: 

Rodzaj 
źródła 
ciepła 

Grupa 
taryfowa 

Cena za 
zamówioną 
moc cieplną 

(zł/MW) 
roczna 

Cena za 
zamówioną 
moc cieplną 

(zł/MW)  

Cena ciepła 

Stawka 
opłaty stałej 

za usługi 
przesyłowe 

(zł/MW) 

Stawka 
opłaty stałej 

za usługi 
przesyłowe 

(zł/MW) 

Stawka 
opłaty 

zmiennej za 
usługi 

przesyłowe 
(zł/GJ) 

Cena 
nośnika 
ciepła 

rata 
miesięczna 

(zł/GJ) roczna 
rata 

miesięczna 
(zł/ t) 

sieć 
ciepłownicza 

VIII.1 149 025,62 12 418,81 76,94 64 454,93 5 371,25 29,91 28,35 

VIII.2 149 025,62 12 418,81 76,94 91 759,48 7 646,63 31,89 28,35 

VIII.3 149 025,62 12 418,81 76,94 94 683,10 7 890,25 30,10 28,35 

VIII.4 149 025,62 12 418,81 76,94 97 698,16 8 141,52 31,84 28,35 

Kolorem szarym zaznaczone zostały ceny PGE Energia Ciepła S.A. 
 
Jednocześnie informujemy, że wyciąg z Taryfy dla ciepła będzie dostępny na stronie internetowej 

www.grupagpec.pl, w zakładce „Dla mieszkańca”. UWAGA: od dnia 01.10.2022 r. adres korespondencyjny dla 

GPEC Sp. z o.o. to: ul. Słowackiego 159 B; 80-298 Gdańsk. 

 

Z poważaniem, 

         
Karolina Wojtasik- Lenart                                                  Aurelia Płotka-Łajewska 

kierownik działu wsparcia                               kierownik centrum kontaktowego 
 


