
 

 

Lublin, dnia 20.04.2021 r. 
 

Komunikat nr EN-3512-01/21 
 

Informujemy Państwa, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła 
Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. Taryfa została opublikowana 16 kwietnia 2021 r. w Biuletynie Branżowym 
URE-ciepło Nr 107/2021. 

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z punktem 4.1 taryfy dla ciepła LPEC-2020 ulegną zmianie średnie 
ceny netto wg taryf wytwórców: cena za zamówioną moc cieplną wzrośnie o 390,52 zł/MW; m-c, cena za 
ciepło wzrośnie o 1,30 zł/GJ a cena za nośnik ciepła wzrośnie o 0,74 zł/m

3
. 

 

Stawki opłat za usługi przesyłowe LPEC S.A. nie ulegają zmianie. 
 

Ceny i stawki opłat za ciepło netto stosowane przez LPEC S.A. od dnia  01 maja 2021 r.: 

Grupa 
taryfowa 

Miejsce dostawy ciepła 

opłata za 
zamówioną 

moc cieplną*  
netto 

opłata stała za 
usługi 

przesyłowe 
netto 

opłata za 
zamówioną moc 

cieplną* 
brutto 

opłata stała za 
usługi przesyłowe 

brutto 

    [zł/MW, rok] [zł/MW, rok] [zł/MW, rok] [zł/MW, rok] 

G1 węzeł odbiorcy 113 828,76  23 011,55  140 009,37  28 304,21  

G2I węzeł indywidualny 113 828,76  35 836,22  140 009,37  44 078,55  

G2G węzeł grupowy 113 828,76  33 507,66  140 009,37  41 214,42  

G3 
węzeł grupowy z zewnętrzną 
instalacją odbiorcza 

113 828,76  45 071,26  140 009,37  55 437,65  

    

rata miesięczna 
opłaty za 

zamówioną 
moc cieplną* 

netto 

rata miesięczna 
opłaty stałej za 

usługi 
przesyłowe 

netto 

rata miesięczna 
opłaty za 

zamówioną moc 
cieplną* 
brutto 

rata miesięczna 
opłaty stałej za 

usługi przesyłowe 
brutto 

    [zł/MW; m-c] [zł/MW; m-c] [zł/MW; m-c] [zł/MW ;m-c] 

G1 węzeł odbiorcy 9 485,73  1 917,63 11 667,45  2 358,68  

G2I węzeł indywidualny 9 485,73 2 986,35 11 667,45 3 673,21  

G2G węzeł grupowy 9 485,73 2 792,31 11 667,45 3 434,54  

G3 
węzeł grupowy z zewnętrzną 
instalacją odbiorcza 

9 485,73 3 755,94 11 667,45 4 619,81  

    

opłata zmienna 
za ciepło 

netto 

opłata zmienna 
za usługi 

przesyłowe 
netto 

opłata zmienna 
za ciepło 

brutto 

opłata zmienna za 
usługi przesyłowe 

brutto 

    [zł/GJ] [zł/GJ] [zł/GJ] [zł/GJ] 

G1 węzeł odbiorcy 30,43  11,18 37,43  13,75  

G2I węzeł indywidualny 30,43 14,61 37,43 17,97  

G2G węzeł grupowy 30,43 12,38 37,43 15,23  

G3 
węzeł grupowy z zewnętrzną 
instalacją odbiorcza 

30,43 15,56 37,43 19,14  

            

  cena nośnika ciepła [zł/m
3
] 9,81   12,07    

* opłaty wg taryf wytwórców ciepła ustalone na podstawie pkt.4.1.taryfy dla ciepła LPEC-2020 
 

 
 

 
 
 
 

Do wiadomości: 
Urząd Regulacji Energetyki Wschodni Oddział Terenowy Al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin 
Otrzymują: 
1 x odbiorcy ciepła (strona internetowa LPEC S.A - www.lpec.pl) 
1 x EN, EO, TR, TO 

 

http://www.lpec.pl/

