Informacja dla mieszkańców
Zarząd WSM Naramowice informuje o zmianie taryfy dla cen energii cieplnej dostarczanej do mieszkań dla
potrzeb centralnego ogrzewania oraz podgrzania zimnej wody. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
zatwierdził dla spółki VEOLIA 22 % podwyżkę cen ciepła. Nowe stawki obowiązują od dnia 1.07.2022.
Rada Nadzorcza wraz z Zarządem WSM Naramowice na posiedzeniu w dniu 27.06.2022 ustaliła następujący
harmonogram zmian wysokości zaliczek ponoszonych przez mieszkańców. W zawiązku z tym, że w naszych
budynkach okres rozliczeniowy kończy się z dniem 31.08.2022, od dnia 1.09.2022 zostaną podniesione o
22% zaliczki na poczet kosztów centralnego ogrzewania. Otrzymacie Państwo w sierpniu nowe
zawiadomienia o zmianie opłat, które uwzględni tą podwyżkę. Zaliczki na poczet podgrzania zimnej wody
zostaną ustalone po zakończeniu rozliczeń mediów. Informację i zawiadomienie o zmianie opłat otrzymacie
Państwo razem z nowymi książeczkami opłat. Poniżej znajduje się informacja o wysokości zmiany cen i
opłat z taryfy Veolii.
Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w
trybie określonym ustawą.
W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (decyzja nr OPO.4210.27.2022.ASz1 z dnia 10 czerwca
2022 r.) zmiany taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań od 01.07.2022 r. ulegają zmianie ceny i stawki w
zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: W, P1-1.0, P1-2.0, E/SW1,
E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP i B/C94. W zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców
E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP stosowane będą średnioważone ceny za moc zamówioną,
ciepło i nośnik ciepła wynikające z nowych cen taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A. oraz cen taryfy
PreZero Zielona Energia Sp. z o.o
Ceny i stawki opłat taryfowych obowiązujące do dnia 01.07.2022 r.
Symbol grupy
Ceny ciepła netto
Opłaty przesyłowe
za moc
za ciepło
za nośnik
stała
zmienna
zł/MW/m-c
E/SW1/WI
3 268,43

zł/MW/m-c
zł/GJ
8 276,22
16,19

zł/GJ
33,93

zł/m3
5,10

Ceny i stawki opłat taryfowych obowiązujące od dnia 01.07.2022 r.
Symbol grupy
Ceny ciepła netto
Opłaty przesyłowe
za moc
za ciepło
za nośnik
stała
zmienna
zł/MW/m-c
E/SW1/WI
420,05

zł/MW/m-c
zł/GJ
10 194,15
16,91

zł/GJ
41,64

zł/m3
5,10

3

W związku z tym, iż planujemy uruchomić system powiadamiania sms o ważnych sprawach dotyczących
mieszkańców naszej spółdzielni, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o aktualizację w biurze
spółdzielni, telefonicznie lub osobiście komórkowych numerów telefonów.
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