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Szanowni odbiorcy naszego ciepła
      Na pewno wszystkim jest wiadome, z+e weszła w z+ycie nowa  Ustawa z dnia 8
lutego  2023  r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych
innych ustaw  (Dz. U. 2023 r.  poz. 295). Wprowadza ona maksymalną cenę za jaką
przedsiębiorstwo  energetyczne  moz+e  sprzedawac;  energię  cieplną  podmiotom
uprawnionym, kto; rymi są:
   1) gospodarstwa domowe,
   2) wspo; lnoty mieszkaniowe i spo; łdzielnie mieszkaniowe,
   3) podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali  
        mieszkalnych na potrzeby zuz+ycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach 
        podmioto; w uz+ytecznos;ci publicznej,
   4) instytucje uz+ytecznos;ci publicznej.
       Na mocy tej ustawy PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim ma obowiązek wziąc;  za
podstawę taryfę obowiązującą w dniu 30 wrzes;nia 2022 r. Do kaz+dej z cen i stawek
widniejących w w/w taryfie musi doliczyc;  opłatę w wysokos;ci  40% danej ceny lub
stawki.  Tak  ustalone  maksymalne  ceny  i  stawki  ma  obowiązek  skonfrontowac;  z
obecnie obowiązującą taryfą dla ciepła. Jest to taryfa, kto; ra została wprowadzona od
dnia 01 stycznia 2023 r. Jes; li kto; ras;  z maksymalnych pozycji jest wyz+sza od ceny w
obowiązującej  taryfie,  nalez+y  zastosowac;  cenę  niz+szą  z  taryfy.  Tak  ułoz+one  ceny  i
stawki taryfowe mają obowiązywac; od 01 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 
         Ustawa ro; wniez+  przewiduje zwrot nadwyz+ki  za ciepło w okresie przeszłym
pięciomiesięcznym  od 01 października 2022 r.  do 28 lutego 2023 r .  Ten zwrot
nalez+y się uprawnionym odbiorcom naszego ciepła. Jednak nie od razu. W pierwszej
kolejnos;ci PEC Sp. z o. o. wyliczy nalez+ną do zwrotu kwotę i złoz+y wniosek o wypłatę
wyro; wnania za okres od 01.10.2022 r. do 28.02.2023 r. Ma na to czas do 15 kwietnia
2023  r.  Następnie  musi  poczekac;  az+  kwota  wyro; wnania  wpłynie  na  konto
przedsiębiorstwa.  Od tego momentu  PEC ma  7 dni,  aby  rozliczyc;  się  z  odbiorcami
ciepła. 
            Odbiorcami uprawnionymi do otrzymania zwrotu nadwyz+ki  za ciepło są
podmioty wyszczego; lnione powyz+ej. Oświadczenia złożone na przełomie września
i października 2022 r. w ramach mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła
z rekompensatą są w dalszym ciągu honorowane. 
         Pragniemy zapewnic;, z+e PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim w pełni zastosuje
się do zapiso; w w/w ustawy i bez zbędnej zwłoki wypełni wszystkie postawione przed
Przedsiębiorstwem zadania. 

Z wyrazami szacunku i powaz+ania 


