
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W Puławach 

Cennik obowiązujący od 01 września 2019r. i opracowany na podstawie: 

• taryfy dla ciepła Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE  z dnia 13.08.2019r.  

nr OLB.4210.13.2019.JD 

• taryfy dla ciepła Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 01.02.2019r. 

 nr OLB.4210.13.2018.JD 

Objaśnienia grup: 

• PG1 odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej w Puławach, 

• PG-2 odbiorcy zasilani z sieci ciepłowniczej w Puławach, pobierający ciepło z eksploatowanych i będących własnością dostawcy węzłów cieplnych 

obsługujących jeden obiekt, 

• PG3 odbiorcy zasilani z sieci ciepłowniczej w Puławach, pobierający ciepło z eksploatowanych i będących własnością dostawcy grupowych węzłów 

cieplnych wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi, 

• PG4 odbiorcy zasilani z lokalnego źródła ciepła przy ul. Piotra Norblina 119 w Puławach, 

• PG5 odbiorcy zasilani z lokalnego źródła ciepła przy ul. Wólka Profecka 45C i 45D w Puławach, 

• OG odbiorcy w Opolu Lubelskim do których przesyłane jest ciepło z kotłowni przy ul. Puławskiej 21 i Puławskiej 18 

• KG odbiorcy w Kurowie, pobierający ciepło z lokalnego źródła ciepła 

• MG odbiorcy w Markuszowie, pobierający ciepło z lokalnego źródła ciepła, 

• GG odbiorcy w Garbowie pobierający ciepło z sieci, przesyłane siecią Nr 2 z kotłowni należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Garbowie. 

 

Grupa 
taryfowa 

Z taryfy Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Z taryfy OPEC Sp. z o.o. 

Cena ciepła 
Cena zamówionej 

mocy cieplnej 
Opłata stała za 

usługi przesyłowe 
Opłata zmienna za 
usługi przesyłowe 

Cena nośnika ciepła 
Opłata stała za 

usługi przesyłowe 
Opłata zmienna za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ zł/MW/m-c zł/MW/m-c zł/GJ zł/m3 zł/MW/m-c zł/GJ 

PG1 18,89 6238,89 178,83 0,69 11,90 1991,51 12,04 

PG2 18,89 6238,89 178,83 0,69 11,90 3239,99 14,38 

PG3 18,89 6238,89 178,83 0,69 11,90 3392,37 17,02 

 



Grupa taryfowa 
Cena ciepła  Stawka opłaty za zamówioną moc cieplną  

zł/GJ zł/MW/m-c 

PG4 56,11 3822,41 

PG5 65,64 23325,09 

OG 61,55 2550,49 

KG 56,10 15669,76 

MG 45,11 1148,04 

 

Grupa taryfowa 

Z taryfy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w Garbowie Z taryfy OPEC Sp. z o.o. 

Cena ciepła 
Stawka opłaty za zamówioną moc 

cieplną  
Stawka opłaty stałej za usługi 

przesyłowe  
Stawka opłaty zmiennej za usługi 

przesyłowe  

zł/GJ zł/MW/m-c zł/MW/m-c zł/GJ 

GG 55,65 17330,00 980,95 4,15 

Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

 

Opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej: 

Średnica przyłącza Dn [mm] Stawki opłat za przyłączenie – netto [zł/mb] 

25 162 

32 148 

40 218 

50 224 

Podane stawki opłat nie zawierają podatku VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 


