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Szanowni Państwo,

W  zw iązku z w prow adzen iem  od dnia 1 października 2021 r. ta ry f  za tw ierdzonych przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki i w yn ika jącą z nich podwyżką cen sprzedaży ciepła na te ren ie  m iasta  st. Warszawy, 

przekazujem y poniższe w yjaśn ien ia .

Za 70% opłaty za ciepło, jaką na rachunku widzi mieszkaniec Warszawy, odpowiedzialne są firm y które 

nie należą do Veolii Energii Warszawa, a które produkują ciepło, czyli podgrzewają w  elektrociepłowniach 

wodę, która później trafia do rur.

Jedynie za 30% opłaty za ciepło, jaką  na rachunku w idzi mieszkaniec Warszawy, odpowiada Veolia Energia 

Warszawa, która eksploatuje warszawską sieć ciepłowniczą.

Wyjaśniamy, że to na Veolii Energii Warszawa spoczywa obowiązek inform owania o każdorazowej 

zmianie taryfy  bez względu na to, czy zmiana dotyczy taryfy  Veolii Energii Warszawa -  właściciela sieci 

ciepłowniczej, czy dotyczy zmiany taryfy  firm  produkujących ciepło, nienależących do Veolii.

Veolia Energia Warszawa jako dostawca ciepła do mieszkańców Warszawy, nie ma w pływ u na ceny firm  

wytwarzających ciepło, ale zobowiązana jest uwzględnić stawki producentów ciepła w  rozliczeniach 

z odbiorcami ciepła.

Veolia Energia W arszawa, która je s t odpow iedz ia lna  za dystrybucję  ciepła, czyli tra n sp o rt ciepła 

z e lek troc iep łow n i, należących do innych firm , do budynków  w  W arszaw ie, n ieustann ie  dąży do u trzym ania  

o p ła t za św iadczone przez siebie usługi dys trybuc ji ciepła na ja k  najniższym  poziom ie.

Pobierane przez Veolię o p ła ty  przeznaczane są przede w szystk im  na pokrycie kosztów  u trzym ania  insta lac ji 

i urządzeń służących do przesyłu ciepła.

Dla przykładu: w  latach 2019-2021, opłaty za ciepło w  przypadku właściciela mieszkania o pow. 50 m 2 
i zużyciu 25 CJ/rok wzrosły w  części rachunku, za którą odpowiada Veolia, jedynie o 33,93 zł, podczas gdy 

opłaty wynikające z ta ry f firm produkujących ciepła dla mieszkańców Warszawy wzrosły w  tym  czasie 
o 235,07 zł.

Obecnie ceny przesyłu ciepła, czyli części za którą odpowiada Veolia w  Warszawie, są niższe niż w  innych 

dużych miastach w  Polsce i stanowią jedynie 30% kosztów ponoszonych przez odbiorców.

W yciąg z Taryfy dla ciepła je s t dostępny na stron ie
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