
KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY” W 

SPRAWIE ZMIANY OPŁAT ZALICZKOWYCH ZA CW, CO. 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny" informuje, że na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, OPEC Gdynia Spółka z o.o., zmienia taryfę zawierająca zbiór cen i 

stawek opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło! 

Jak czytamy w opublikowanym komunikacie „podwyżka cen związana jest ze wzrostem 

kosztów paliwa oraz wzrostem cen za ochronę środowiska w tym uprawnień do emisji CO2. 

Zmiana ceny za ciepło wynika z rosnących kosztów utrzymania infrastruktury ciepłowniczej, w 

tym z prowadzonych modernizacji i remontów zwiększających efektywność energetyczną, 

bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła”. 

Wejście w życie z dniem 01.08.2020 roku nowych taryf dla ciepła spowoduje wzrost opłat za 

dostarczone ciepło o ok. 10%. 

W związku z powyższym Zarząd SM „KARWINY” z dniem 01.10.2020 r. wprowadza zmiany 

niezależnych od Spółdzielni  opłat zaliczkowych za CW, CO (opłata zmienna i opłata stała): 

 
 
ZASOBY SPÓŁDZIELNI BEZ CHWASZCZYŃSKIEJ 24 I WĘZŁÓW DWUFUNKCYJNYCH 

 
Ciepła woda (opłata zmienna): 

 

nowa cena brutto (obowiązuje od 01.10.2020 r.) – 78,09 zł/GJ (było 70,84 zł/GJ) 

 

Ciepła woda (opłata stała): 

 

nowa cena brutto (obowiązuje od 01.10.2020 r.) – 14,47 zł/GJ (było 13,22 zł/GJ) 

 

Centralne ogrzewanie (opłata zmienna): 

 

nowa cena brutto (obowiązuje od 01.10.2020 r.) – 78,09 zł/GJ (było 70,84 zł/GJ) 

 

Centralne ogrzewanie (opłata stała): 

 

nowa cena brutto (obowiązuje od 01.10.2020 r.) – 14,47 zł/GJ (było 13,22 zł/GJ) 

 

 
CHWASZCZYŃSKA 24  ORAZ  BRZECHWY 7 

 
Ciepła woda (opłata zmienna): 

 

nowa cena brutto (obowiązuje od 01.10.2020 r.) – 78,19 zł/GJ (było 70,81 zł/GJ) 

 

Ciepła woda (opłata stała): 

 

nowa cena brutto (obowiązuje od 01.10.2020 r.) – 12,10 zł/GJ (było 10,92 zł/GJ) 

 

Centralne ogrzewanie (opłata zmienna): 



 

nowa cena brutto (obowiązuje od 01.10.2020 r.) – 78,19 zł/GJ (było 70,81 zł/GJ) 

 

Centralne ogrzewanie (opłata stała): 

 

nowa cena brutto (obowiązuje od 01.10.2020 r.) – 12,10 zł/GJ (było 10,92 zł/GJ) 

 

 

 

DLA WĘZŁÓW DWUFUNKCYJNYCH: 
- Brzechwy 5, 9; 

- Chwaszczyńska 22; 

- Makuszyńskiego 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17; 

- Porazińskiej 2, 4, 6, 8, 10; 

- Tuwima 2, 4, 6, 8, 10. 

 

 
Ciepła woda (opłata zmienna): 

 

nowa cena brutto (obowiązuje od 01.10.2020 r.) – 70,45 zł/GJ (było 63,37 zł/GJ) 

 

Ciepła woda (opłata stała): 

 

nowa cena brutto (obowiązuje od 01.10.2020 r.) – 10,98 zł/GJ (było 9,86 zł/GJ) 

 

Centralne ogrzewanie (opłata zmienna): 

 

nowa cena brutto (obowiązuje od 01.10.2020 r.) – 70,45 zł/GJ (było 63,37 zł/GJ) 

 

Centralne ogrzewanie (opłata stała): 

 

nowa cena brutto (obowiązuje od 01.10.2020 r.) – 10,98 zł/GJ (było 9,86 zł/GJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

medium dotyczy 

Zaliczka   (ceny brutto) 

opis Obowiązuje               
do                    

30.09.2020 r. 

 Obowiązuje               
od                    

01.10.2020 r. 

 

   

 

   

CW - 
opłata 

zmienna    
LM + LU 70,84 zł/GJ 78,09 zł/GJ 

BEZ CHWASZCZYŃSKIEJ 24 I WĘZŁÓW 
DWUFUNKCYJNYCH 

 
Cena brutto (w tym VAT-23%) zgodna          
z grupą  taryfą: 
- PW-GDE-de zatwierdzoną przez Prezesa URE 
decyzją OGD.4210.10.2020.164.XXI.PWi  z dnia 
16.07.2020 r. obowiązującą od  01.08.2020 r. 
- 3W zatwierdzoną przez Prezesa URE decyzją 

DRE.WRC.4210.10.6.2020.1262.XVI.RWy  z dnia 
29.06.2020 r. obowiązującą od 01.08.2020 r. 
energia i przesył                            
(40,75+22,74)+23% = 78,0927 zł/GJ 

moc i przesył                               
(5903,56+5863,47)+23% = 14473,4469 
zł/MW 

 

 CW - 
opłata stała 

LM + LU 13,22 zł/kW 14,47 zł/kW 

CO - opłata 
zmienna    

LM + LU  70,84 zł/GJ 78,09 zł/GJ 

CO - opłata 
stała 

LM + LU 13,22 zł/kW 14,47 zł/kW 

 

  



 

medium dotyczy 

Zaliczka   (ceny brutto) 

opis Obowiązuje               
do                    

30.09.2020 r. 

Obowiązuje               
od                    

01.10.2020 r. 

CW - 
opłata 

zmienna    
LM + LU 70,81 zł/GJ 78,19 zł/GJ DLA CHWASZCZYŃSKIEJ 24 i 

BRZECHWY 7 

 
Cena brutto (w tym VAT-23%) zgodna          
z grupą taryfą: 
- PW-IDE zatwierdzoną przez Prezesa URE 
decyzją OGD.4210.10.2020.164.XXI.PWi  z dnia 
16.07.2020 r. obowiązującą od  01.08.2020 r. 
- 3W zatwierdzoną przez Prezesa URE decyzją 

DRE.WRC.4210.10.6.2020.1262.XVI.RWy  z dnia 
29.06.2020 r. obowiązującą od 01.08.2020 r. 
energia i przesył                            
(40,75+22,82)+23% = 78,1911 zł/GJ 

moc i przesył                               
(5903,56+3933,39)+23% = 12099,4485 
zł/MW 

 

 CW - 
opłata stała 

LM + LU 10,92 zł/kW 12,10 zł/kW 

CO - opłata 
zmienna    

LM + LU   70,81 zł/GJ 78,19 zł/GJ 

CO - opłata 
stała 

LM + LU 10,92 zł/kW 12,10 zł/kW 

CW - 
opłata 

zmienna    
LM + LU 63,37 zł/GJ 70,45 zł/GJ 

DLA WĘZŁÓW DWUFUNKCYJNYCH: 
- Brzechwy 5, 9; 
- Chwaszczyńska 22; 
- Makuszyńskiego 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17; 
- Porazińskiej 2, 4, 6, 8, 10; 
- Tuwima 2, 4, 6, 8, 10. 

 
Cena brutto (w tym VAT-23%) zgodna          
z grupą taryfą: 
- PW-OX zatwierdzoną przez Prezesa URE 
decyzją OGD.4210.10.2020.164.XXI.PWi  z dnia 
16.07.2020 r. obowiązującą od  01.08.2020 r. 
- 3W zatwierdzoną przez Prezesa URE decyzją 

DRE.WRC.4210.10.6.2020.1262.XVI.RWy  z dnia 
29.06.2020 r. obowiązującą od 01.08.2020 r. 
energia i przesył                            
(40,75+16,53)+23% = 70,4544  zł/GJ 

moc i przesył                               
(5903,56+3022,26)+23% = 10978,7586 
zł/MW 

 

 CW - 
opłata stała 

LM + LU 9,86 zł/kW 10,98 zł/kW 

CO - opłata 
zmienna    

LM + LU   63,37 zł/GJ 70,45 zł/GJ 

CO - opłata 
stała 

LM + LU 9,86 zł/kW 10,98 zł/kW 

 


