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W całej Polsc-e mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem kosztów
ogrzewania. Problem ten istotnie dotyczy odbiorców ciepła systemowego.
W niektórych miastach, szczególnie tych, gdzie obowiązują już umowy na
paliwo ienergię elektryczną w oparciu o nowe ceny, ten wzrost jest drastyczny,

Zaznaczę, że przy konstruowaniu taryfy przez przedsiębiorstwo
ciepłownicze nie ma żadnej uznaniowości. Wniosek taryfowy konstruowany
jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu i Ochrony Srodowiska. To nic
innego jak bardzo ścisła instrukcja sporządzania takiego dokumentu.
A rządowa, profesjonalna instytucja, jaką jest Urząd Regulacji Energetyki,
wniosek analizuje bardzo skrupulatnie i zatwierdza tylko konieczne koszty
produkcji i dystrybucji ciepła, pilnując tym samym interesów odbiorców.
Poprzednio wprowadzony mechan i zm rządowy mający ogran iczy c podwyzki
kosztów za ciepło do 42% okazał się nieskuteczny.

Cieszą mnie deklaracje rządu, które w ostatnich dniach pojawiają się
w przestrzeni medialnej oraz będący ich konsekwencją projekt procedowany
w Sejmie, który wprowadzi - tym razem skuteczny - mechanizm chroniący
przed drastycznymi podwyzkami odbiorców ciepła systemowego na cele
mieszkaniowe. Ważne, że w rządowych zapowiedziach pojawiają się równiez
informacje o objęciu pomocą przedsiębiorców korzystających z ciepła
systemowego, poniewaz oni są w równie cięzkiej sytuacji, jak odbiorcy
indywidualni.

W imieniu mieszkańców mojego miasta apeluję o pilne wprowadzenia
tychze zmian, dlatego że wielu mieszkańców naszego miasta nie jest w stanie
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udźwignąó tak znaczących kosztów za ciepło, zwłaszcza że ceny innych

towarów i usług potrzebnych do codziennego życia ciągle rosną,

Jednocześnie istotnym byłoby roz,łlażenie przywrócenia podatku VAT na

ciepło do poziomu 57o, który to zpoczątkiem roku wzrósł do poziomu23o/o,

Skutecznośó i szybkośó działania w powyższych kwestiach jest

niezwykle wazna i potrzebna,

/§.J 
ęo-ozQ...l^a*


