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Augustów, dnia 04.05.2022

Odbiorcy Ciepła
wg rozdzielnika

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie w związku z
Decyzją Nr OLB.4210.50.2021.AWr DKN343 z dnia 15 kwietnia 2022r. Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki w sprawie wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła informuje, że od dnia 1 maja 2022 zmienia
się treść Załącznika Nr 2 do Umów Sprzedaży Ciepła, czyli Tabela wysokości cen i stawek opłat.
W

trakcie

postępowania

administracyjnego,

Urząd

Regulacji

Energetyki

ustalił,

że

Przedsiębiorstwo opracowało nową taryfę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie - Prawo
energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.). Ustalone w nowej taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały
skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej z
wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania
taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego. W związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla
ciepła nastąpiła podwyżka cen i stawek energii cieplnej, która wyniosła średnio dla wszystkich grup
taryfowych (+) 41,1 %. Nowa taryfa dla ciepła urealnia koszty produkcji ciepła w obecnej sytuacji
rynkowej i zatwierdzona została po przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki kilkumiesięcznej
analizie uzasadnionych kosztów działalności naszego Przedsiębiorstwa, a głównie wzrostem cen
uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Przedsiębiorstwo spalając 1 tonę paliwa węglowego w Ciepłowni
Miejskiej zmuszona jest zakupić i umorzyć ok. 2 tony emisji C02. Przedsiębiorstwo w celu wypełnienia
obowiązku umorzenia przekazuje zakupione uprawnienia do emisji C02 za darmo do Rejestru
Krajowego, czyli do budżetu Państwa.
W wyniku lawinowego wzrost cen uprawnień do emisji C02, cena uprawnień w roku 2021 i na
początku 2022 roku osiągnęła poziomy nigdy wcześniej nie notowane powyżej 90 EUR/tonę. Taki poziom
cenowy uprawnień był przewidywany w najbardziej negatywnych prognozach dopiero w roku 2030, a na
koniec roku 2021 cena uprawnień miała nie przekroczyć 40 EUR/tonę. Przedsiębiorstwo na zakup
uprawnień do emisji C02 w każdym kolejnym roku wydaje coraz to większe środki finansowe, które
stanowią znaczący składnik w strukturze kosztów działalności Przedsiębiorstwa.
llStrona

Koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 w ostatnich latach przedstawiał się następująco:

►
►

ROK 2020 - wydano na zakup emisji 2,6 mln zł (21,5% w strukturze kosztów działalności),

►

ROK 2021-wydano na zakup emisji 8,8 mln zł (38,5% w strukturze kosztów działalności),

►

ROK 2022 (okres od stycznia do kwietnia) zakupiono już emisję za kwotę blisko 10,0 mln zł.

ROK 2019 - wydano na zakup emisji 3,1 mln zł (18,3% w strukturze kosztów działalności),

Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 ma zasadniczy wpływ na sytuację finansową Przedsiębiorstwa i w
związku z powyższym wystąpienie do Urzędu Regulacji Energetyki o nową taryfę było krokiem
koniecznym i wynikało całkowicie z uwarunkowań zewnętrznych niezależnych od Spółki.
Jednocześnie informujemy, że MPEC „GIGA" sp. z o.o. realizuje właśnie inwestycję wpisującą się w
proces dekarbonizacji, czyli odejścia od paliw kopalnych. W Ciepłowni Miejskiej budowana jest obecnie
instalacja biomasowa, która będzie podstawowym źródłem ciepła i będzie produkować ponad 50%
energii cieplnej, obecnie produkowanej w kotłach węglowych. Dzięki realizacji tej inwestycji jesteśmy na
dobrej drodze do ograniczenia wzrostu cen ciepła, gdyż emisja dwutlenku węgla z instalacji biomasowej
nie będzie obciążona koniecznością zakupu i umorzenia uprawnień do emisji, a ilościowo emisja
dwutlenku węgla zostanie zredukowano o ponad połowę. Inwestycja ta realizowana jest dzięki
pozyskaniu przez Spółkę ponad 7,5 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Planowane zakończenie inwestycji i rozpoczęcie eksploatacji instalacji biomasowej
ma nastąpić w IV kwartale 2022 roku.
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