
Byocosrł SpórDzIELNIe MlnszKANIowA
85 -236 By dgoszcz, ul. Grunwal dzka L2

szanowni pństwo.

Po raz kolejny otrzymujecie Państwo nowe naliczenie opłat za uĘtkowanie lokalu,
obowiązujące od 1 lutego br.

Poprzednie naliczenie zostało dostarczone na dzień 01.0I.2023 roku i jeśli idzie
o ciepło - wprowadzona została jedynie podwyzka stawki opłat w jednej tylko pozycji -
Dostawa ciepła-opłata stała. Informowaliśmy jużwówczas, iz w Taryfie dla ciepła z dnia 15

grudnia 2022 r., jaką Urząd Regulacji Energetycznej zatvłierdził dla KPEC Bydgoszcz,
podwyższone zostaĘ wszystkie składniki opłat na rzecz Dostawcy, także konięczne będą
również zmlany opłat w zakresie kosźów zmiennych.
Od dostawcy ciepła (KPEC) otrzymaliśmy cztery podwyżki cen łącznie na ok. 55 % (w
kwietniu, lipcu, październiku i grudniu), jako ze następował wzrost cen produkcji ciepła w
ECII Bydgoszcz, należącej do PGE Energia Ciepła. Mieliśmy także najpierw obniżkę stawki
podatku Y AT z 23%o do 8Yo w styczniu 2022 r. i 50ń w okresie od lutego do końca 2022 roku.

Przez caĘ ten okres analizowaliśmy, czy wnoszone przez Państwa opłaty napoczet kosztów
zmiennych w pozycji - Centralne ogrzewanie - zaliczka, będą wystarczające. Nie
podnosiliśmy też opłat w ostatnich miesiącach, mając na uwadze wysoki poziom inflacji,
już nadwyrężający Państwa budżeĘ domowe.

Jednakże po ostatniej podwyzce dostarczonej w grudniu ub. roku oraz przy
jednoczesnym powrocie stawki YAT zpoziomu 5 Yo do poziomu 23Yo okazało się, że zaliczki
na centralne ogrzewanie stĄ się niewystarczające i konieczna jest ich regulacja, gdyż ceny
ciepła rok do roku (np, IuĘ 20ż2 r. do lutego 2023 r.) wzrosĘ o ok 7Ooń.

Nie mogliśmy wprowadzić skutków tych podwyzek od początku br. roku, gdyż
konieczne stało się wykonanie najwazniejszego zadania w tym zakresie, tj. przeliczenia
skutków tych podwyżek na opłaĘ w pozycji CO - zaliczka. dla każdego budynku" rozlicznego
z m2 pow. użytkowej lokalu i dla każdego lokalu, jeśli w danym mieszkaniu zamontowane są
podzielniki kosźów.

Zarząd pragnie wyraźnie zaznaczyó, iż do wykonanych symulacji skutków podwyżek
opłatza centralne ogrzewanie zastosowane zostało ograniczenie wskaźnika wzrostu kosztów
jednostkorvych o max 40 oń. Założenie to zostalo prryjęte na podstawie zapowiedzi Rządu
RP z dnia 17 stycznia 2023 roku o prryjęciu projektu ustawy z takim właśnie
ograniczeniem * ustawa zostałaprzyjęta w dniu 26 sĘczniabr. przez Sejm - czeka jeszcze
dalsze jej procedowanie przez Senat, ponownie Sejm i Pana Prezydenta. Cieszy nas iż
zapowiedź tej ustawy jest realizowanaprzez Parlament RP.

Otrzymujecie zatem Państwo, nowe stawki opłat w pozycji za centralne ogrzewanie
zaliczka zdecydowanie złagodzone, gdyż zredukowane nie tylko o zapowiedziane

ograniczenie urzędowe kosztów ciepła, ale przy uwzględnieniu dotychczasowych stawek opłat
w tej pozycji - max podwyżki nie przekraczają30oń - stawek doĘchczasowych.

Podobne czynności -przeliczenie skutków podwyzek ciepła z ograniczeniem do 40oń

-zkonieczności zostĄ dla kosztów jednostkowych podgrzania ciepłej wody użytkowej.
Aktualna stawka jednostkowa opłat - wynosi 27,00 złlm3.

Zarząd wprowadza opisane wyżęj zmiany w pozycjach opłat niezależnych od Spółdzielni z
przeświadczeniem, iż §lko w części możliwe stało się zmniejszenie skutków tych podwyżek.
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