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PAN KRZYSZTOF BOŃKOWSKI

RADNY RADY MIEJSKIEJ

WSEROCKU

W odpowiedzi na Pańskiego maila z dnia 18 stycznia 2022r. dotyczącego interpelacji w sprawie

cen dostawy paliwa gazowego do lokali zarządzanych przez Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki

Komunalnej w Serocku, informuję, iż ceny w 2021roku ulegały zmianie i wzrosły.

Dla budynku ul. Polna 51 w Serocku cena netto paliwa gazowego (taryfa W4) w okresie od

stycznia do lipca 2021 roku wynosiła 0,13386zł/kWh, od lipca do grudnia 2021 roku 0,16598 zł/ kWh,

od 1-16grudnia 2021roku O,3n61 zł/kWh, od 17-23 grudnia 2021 roku 0,54754 zł/kWh, a od 24-31

grudnia 2021roku wyniosła 0,79393zł/kWh. Dla budynku ul. Pułtuska 17bw Serocku cena netto paliwa

gazowego (taryfa W5) w okresie od stycznia do lipca 2021 roku wynosiła 0,1336zł/kWh, od lipca do

listopada 2021 roku 0,16566 zł/ kWh, od listopada do grudnia 2021roku 0,37688 zł/kWh. Od stycznia

stawka za paliwo gazowe wynosi 0,79238 zł/kWh. Do w/w cen PGNiG naliczyło 23% VAT.

W styczniu br. Zakład podpisał aneks do umowy gazowej dotyczący budynku ul. Pułtuska 178w

Serocku, gwarantujący stawkę za paliwo gazowe w wysokości 0,39689 zł/kWh netto przez okres 2

lat począwszy od lutego br. Zakład złożył również stosowny wniosek dotyczący niższych stawek dla

budynku ul. Polna 51w Serocku.

Na dzień dzisiejszy, ze względu na brak ostatecznych informacji dotyczących stawek dostawy

paliwa gazowego w 2022 roku trudno jest przeprowadzić kalkulację wzrostu kosztów utrzymania

lokali mieszkalnych. Z informacji uzyskanych z PGNiG wynika, iż w pierwszym kwartale br. VAT na

dostawę gazu zostaje obniżony do 8 %, a dodatkowo udzielona zostanie w miesiącach styczeń i luty

ulga w wysokości 25 %. W związku z powyższym wskazanie rzeczywistego wzrostu kosztów

utrzymania mieszkania będzie możliwe po ostatecznym ustaleniu ceny dostawy paliwa gazowego.

Koszty są uzależnione od powierzchni lokalu, usytuowania lokalu w budynku, liczby mieszkańców,

zużycia ciepłej wody użytkowej, ustawionej temperatury wewnętrznej w lokalu oraz temperatury

zewnętrznej. Ponadto do kosztów należy doliczyć paliwo gazowe zużyte na przygotowanie

posiłków, które jest rozliczane indywidualnie przez najemców lokali na podstawie odrębnych umów.

Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej nie może być i nie jest pośrednikiem w sprzedaży

paliwa gazowego. Mieszkańcy są rozliczani wyłącznie z kosztów dostawy gazu na podstawie faktur

wystawionych przez PGNiG.

PGNiG jest monopolistą na rynku dostaw paliw gazowych. Zakład nie ma możliwości wyboru

taryfy według której będą rozliczane poszczególne budynki jak również nie ma możliwości
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negocjowania cen. Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku na bieżąco śledzi

sytuację i deklaracje Rządu RPw zakresie ceny dostawy paliwa gazowego.

Informacje dotyczące dodatku osłonowego zostały zamieszczone na stronie internetowej

OPS i UMiG oraz ukażą się w Informatorze. Na dzień 20.01.2022r. do OPSwpłynęło 520 wniosków o

dodatek osłonowy .
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