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 Mieszkańcy budynków wielorodzinnych w Łasku zaopatrywanych w ciepło z  
kotłowni gazowych i węglowo-gazowych miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
wyrażają  rozgoryczenie skalą wzrostu cen kosztów utrzymania  lokali, na skutek zmiany 
taryf za ciepło na rok 2023. Wzrosty cen przekraczają znacznie deklarowany przez 
przedstawicieli Rządu maksymalny wzrost określony na 42%. Mieszkańcy  wnoszą o 
ponowne przeanalizowanie skali pomocy udzielanej poszczególnym grupom społecznym w 
celu ochrony ich przed skutkami wzrostu cen paliw. Niezrozumiały dla wszystkich 
mieszkańców jest fakt, iż za paliwo gazowe do ogrzewania własnych lokali mieszkalnych 
muszą ponosić wielokrotnie wyższą cenę gazu niż indywidualne gospodarstwa domowe. 
Mieszkańcy tych lokali nie są przecież  bogatszą grupą społeczną. Zatwierdzone taryfy we 
wszystkich źródłach ciepła uprawniają do rekompensaty rządowej w ramach  Ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw Dz.U. z 2022 r. poz. 1967. Problemem jest jednak fakt, iż powyższa 
rekompensata obowiązuje do 30 kwietnia i dotyczy wyłącznie kosztu wytworzenia, a nie 
kosztu dostawy ciepła do budynku. Oznacza to, iż nie obejmuje opłat przesyłowych, które w 
taryfach są wysokie. Skutkiem powyższego obciążenia lokali z tytułu ogrzewania i 
podgrzania ciepłej wody zasilanych ze źródeł gazowych wzrastają od Nowego Roku 
miesięcznie nawet powyżej 500 zł i 300 zł dla  lokali ze źródeł mieszanych węglowo-
gazowych. Większości naszych mieszkańców  nie jest stać na tak znaczny wzrost kosztów 
utrzymania. Powyższe obciążenia występują przy cenie z rekompensatą - a co będzie po tym 
terminie? Koszt podgrzania ciepłej wody bez rekompensaty staje się praktycznie nie do 
przyjęcia. Z powyższych danych jednoznacznie wynika, iż skala pomocy w tej grupie 
społeczeństwa jest niewystarczająca i nie adekwatna do ponoszonych kosztów. Wnosimy o 
objęcie dostawy gazu na cele grzewcze budynków mieszkalnych realizowane przez miejskie 
spółki ciepłownicze ceną regulowaną analogiczną jak dla gospodarstw domowych. 
Ewentualnym do rozpatrzenia rozwiązaniem jest  objęcie rekompensatą pełnej ceny dostawy  
ciepła , a nie tylko ceny wytworzenia. Termin  zaś obowiązywania rekompensat nie powinien 
być krótszy niż termin obowiązywania ceny regulowanej dla gospodarstw domowych. Brak 
zmiany aktualnych zasad oznacza znaczne zubożenie i wzrost zaległości w naszej 
społeczności. 



       Liczymy na pozytywne rozpatrzenie wystąpienia i konkretne decyzje w zgłoszonej 
sprawie. Korespondencję w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: Łaska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask e-mail  lsm@lsmlask.pl 
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