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Anna Bilińska

Od: Rada Miejska <radamiejska@serock.pl>
Wysłano: poniedziałek, 3 stycznia 2022 09:07
Do: a.bilinska@serock.pl
Temat: FW: Interpelacja w sprawie cen gazu dla mieszkańców mieszkań komunalnych

Ważność: Wysoka

 
 

From: Krzysztof Bońkowski [mailto:kbonkowski@serock.pl]  
Sent: Thursday, December 30, 2021 6:41 PM 
To: Artur Krzysztof Borkowski <burmistrz@serock.pl> 
Cc: Paulina Kopeć <radamiejska@serock.pl> 
Subject: Interpelacja w sprawie cen gazu dla mieszkańców mieszkań komunalnych 
Importance: High 
 
Szanowny Panie Burmistrzu,  
 
W związku ze wzrostem cen gazu, energii oraz innych mediów pojawiają się wątpliwości w zakresie zakupu tych 
mediów przez jednostki pośredniczące, które jako odrębne podmioty mają inne ceny. 
Informacje w ww. zakresie w zakresie Warszawy są zatrważające: 
https://bezprawnik.pl/drastyczne-podwyzki-za-gaz/ 
 
Jednocześnie niejasne są czasem zasady naliczeń w ww. zakresie: 
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/ure-sprzedaz-gazu-wspolnotom-i-spoldzielniom-mieszkaniowym-zasady-5543872 
 
W związku z powyższym proszę o informację o ile wzrosną ceny dla naszych mieszkańców oraz czy naliczane ceny dla 
nich ew. przez pośredników (MGZGK) są cenami detalicznymi dla mieszkańców. 
Jednocześnie chciałbym dowiedzieć się, czy MGZGK zakupuje gaz/prąd w taryfach jak mieszkańcy indywidualni, czy 
też jak podmiot gospodarczy (wyższe ceny), czy może w sposób mieszany. 
Zgodnie z posiadanymi przeze mnie informacjami, ceny mediów dla mieszkańców mimo zakupu przez pośrednika 
(MGZGK) winny mieć ceny jak dla mieszkańca, gdyż to on finalnie jest odbiorcą. 
 
Jednocześnie w zakresie osób które w ww. lokalach maja zarejestrowaną działalność gospodarczą w mojej opinii 
winna być stosowana stawka jak dla mieszkańca, a nie firmy. Wynika to z faktu, iż często adres zamieszkania jest 
jedynie adresem rejestrowym i działalność gospodarcza jako taka prowadzona jest poza lokalem. W związku z 
powyższym prosił bym by w takich przypadkach informować mieszkańców, iż poprzez odpowiednie oświadczenia 
(zgodne z prawdą), mogli by obniżyć koszty ew. mediów. 
 
W związku z powyższym proszę o informacje jak powyżej.  
 
Z poważaniem 
 
Krzysztof E. Bońkowski 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Innowacji i Bezpieczeństwa 
Radny Rady Miejskiej w Serocku 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biuro: 05-140 Serock | ul.Pułtuska 56 
tel: +48 533 266 200 | fax: +48 (22) 266-02-20 
email: kbonkowski@serock.pl | www.facebook.com/krzysztof.edward.bonkowski  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub 
zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjecie 




