
Notka informacyjna z 24.02.2023 – zmiany zaliczek za media (od 01.03.2023) 

Szanowni Państwo, 

w ostatnich miesiącach nastąpił skokowy wzrost cen i stawek sprzedawanego ciepła w Polsce. Tylko 

pomiędzy końcem listopada 2022 r. a początkiem stycznia 2023 r. nastąpił aż ponad 100% (!) wzrost ceny 

za jednostkę ciepła, które sprzedaje VEOLIA.  Stawia to wszystkich odbiorców ciepła w Polsce przed 

wielce odpowiedzialnymi i niezwykle trudnymi decyzjami. Z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia nigdy 

przedtem, aby ciepło stawało się „dobrem luksusowym”. Dlatego na bieżąco analizujemy zachodzące 

zmiany na rynku dostaw ciepła. Widzimy przy tym, że wiele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 

dokonało już drastycznych podwyżek zaliczek na pobierane ciepło. W wielu przypadkach przekraczają 

one stawkę 4, 5 czy nawet 6 zł/m2 powierzchni grzewczej i to nawet w budynkach docieplonych.                         

Z drugiej strony wiemy, iż wprowadzony w ostatnich dniach lutego br. nowy rządowy system rekompensat 

przewiduje, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy 

niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne 

otrzymają rządowe wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami 

ciepła. Dotychczas otrzymywaliśmy rządowe dopłaty do ciepła na symbolicznym poziomie kilkuset 

złotych miesięcznie. 

W świetle powyższego podjęliśmy decyzję, aby od 1 marca br. zwaloryzować zaliczki na centralne 

ogrzewanie jedynie o około 8%. W kontekście zdarzeń na rynku energetycznym, które dzieją się wokół 

nas, jest to jedynie symboliczna waloryzacja zaliczek. Nie oznacza to, że w dalszej części roku nie 

będziemy zmuszeni do dalszych podwyżek zaliczek na ciepło. Jednakże w chwili obecnej nie wiemy jak 

kształtować się będą kolejne nasze faktury za ciepło przy uwzględnieniu nowego systemu rekompensat 

rządowych. Dla zobrazowania problemu warto wskazać, że faktura za dostarczone ciepło za styczeń br. 

stanowi równowartość dwumiesięcznych naliczeń na fundusz remontowy i eksploatację całej Spółdzielni. 

Kwotowy wzrost faktur za dostarczane ciepło następuje pomimo dużych oszczędności w zużyciu ciepła, 

które wypracowaliśmy dzięki poczynionym nakładom na instalacje centralnego ogrzewania, węzły 

cieplne i ich automatykę czy docieplenia stropodachów. Inwestycje poczynione w latach 2019-2022 

pozwoliły uzyskać bardzo duże, mierzalne oszczędności w ilości zużywanego ciepła w całej Spółdzielni, 

na poziomie niemniej niż 3 000 GJ/rok, co przekłada się dziś na kwoty idące setki tysięcy złotych/rok, 

które płacilibyśmy ponad to co obecnie płacimy, gdybyśmy nie podjęli działań, o których mowa wyżej. 

Poniżej wykres obrazujący wzrost stawki za jednostkę ciepła (GJ) w okresie 01.2019-01.2023 (wzrost stawki 

aż o 318,82%): 

  

Od 1 marca nastąpi zmiana zaliczki na zimną wodę i kanalizację. Zmiana wynika z nowej taryfy Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. 
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