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ZMIANA taryfy dla ciepła 
 

Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o. o., z siedzibą w 84-100 Puck, ul. Zamkowa 6 (adres 
korespondencyjny: 84-100 Błądzikowo, ul. Pucka 24), działając zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo energetyczne oraz udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na 
przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1272/1309/W/OGD/2018/MMu1 z dnia 14 listopada 
2018 r. informuje, iż z dniem 30 kwietnia 2021 r. wprowadza do stosowania nowe cenniki opłat 
za energię cieplną. 

Ze względu na wzrost kosztów stanowiących podstawę kalkulacji stawek opłat w części 
dotyczącej przesyłania i dystrybucji ciepła, wprowadza się zmiany w zakresie stawek opłat za 
usługi przesyłowe - zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą dla 
ciepła, z dnia 31 marca 2021 r. nr OGD.4210.41.2020.1309.XVI.KG., opublikowaną w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 31 marca 2021 r. poz. nr 85/2021. 
(https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4003,Taryfy-opublikowane-w-2021-
r.html) 

Informujemy jednocześnie, że bez zmian pozostają składniki opłat za energię cieplną, 
ustalane i zatwierdzane przez Zarząd Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym cena 
ciepła, cena za moc zamówioną oraz cena nośnika ciepła.  

Obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2021 r. cenniki do pobrania na stronie internetowej Puckiej 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. www.pgkpuck.pl  

 
Stawki opłat za energię cieplną obowiązujące od 30 kwietnia 2021 r. 

symbol 
odbiorców 

cena za zamówioną moc 
cieplną [zł/MW] 

cena ciepła 
[zł/GJ] 

cena 
nośnika 
ciepła 

[zł/m³] 

stawka opłaty za usługi przesyłowe 

roczna 
rata 

miesięczna 

stała [zł/MW] 
zmienna 
[zł/GJ] roczna rata 

miesięczna 

E1A1 176 820,49 14 735,04 35,59 22,87 15 797,27 1 316,44 19,02 

E1B1 176 820,49 14 735,04 35,59 22,87 10 316,52 859,71 16,54 

         
symbol 

odbiorcy 
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc 

cieplną [zł/MW] 
stawka opłaty za ciepło 

[zł/GJ] 
  
  

E3 14 950,41 57,81 
  

Ustalone w cenniku stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).   
Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.    

  
 
PREZES ZARZĄDU 
 
 
Marek Falkowski 
 


