
Szanowna Pani Minister 
Przekazuję Pani Minister w załączeniu pismo jakie otrzymałam jako sprawująca mandat europosła 

ziemi śląskiej w Parlamencie Europejskim, od Spółdzielni Górnik z Katowic.
Autorzy zwracają w nim uwagę na brak regulacji ustawowych chroniących gospodarstwa domowe, 

które są zasilane w ciepło z małych kotłowni osiedlowych, niepodlegających z mocy ustawy nadzorowi 
i ochronie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W tym przypadku Spółka kontrolowana pośrednio przez Skarb Państwa, czyli Tauron Ciepło 
(działająca w grupie kapitałowej Tauron Polska Energia), podniosła kilkukrotnie cenę za dostarczane 
ciepło dla kilkuset gospodarstw domowych ulokowanych w ramach Spółdzielni Mieszkaniowej 
Górnik, argumentując to tym iż zasila je kotłownią gazową małej mocy i nie ma ustawowych narzędzi, 
które chroniłyby spółdzielców podmiotowo przed nadzwyczajnym wzrostem ceny paliwa gazowego 
przeznaczonego dla celów grzewczych.

W związku z przyjętą regulacją, która ogranicza wzrost ceny gazu dla celów grzewczych  
w indywidulanych gospodarstwach domowych i wspólnotach poprzez subwencjonowanie Spółki 
PGNIG, proszę o odpowiedź na następujące pytanie.

Czy Ministerstwo Klimatu wprowadziło narzędzia chroniące gospodarstwa domowe, które 
są ogrzewane przez profesjonalne podmioty zewnętrzne ciepłem pochodzącym z małych źródeł 
gazowych, często budowanych i finansowanych z funduszy środowiskowych w ramach programów 
ograniczania niskiej emisji, przed nadmiernym wzrostem ceny ogrzewania?

Ponadto zwracam uwagę, ze docierają do mnie z całej Polski sygnały o ogromnych problemach 
w zaopatrzeniu i cenie paliwa węglowego dla małych kotłowni osiedlowych, nieobjętych nadzorem 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Takich kotłowni ogrzewających niewielkie osiedla na terenach 
wiejskich i odosobnionych miejskich jest kilka tysięcy w Polsce.
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Do tej pory były one zaopatrywane przez pośredników w handlu węglem, gdyż dla podmiotów 
górniczych stanowiły nieistotny segment rynku, często wymagający długookresowego finansowania 
dostaw węgla. 

Aktualnie gdy wprowadzono ograniczenia w imporcie z Rosji, jedyną alternatywą dla nich jest 
zakup węgla zamorskiego w cenach kilkukrotnie wyższych od dotychczasowych (np. zamiast 300 zł/t  
– 1800 zł/t netto). W tych podmiotach, których nie obejmuje rygor handlu emisjami CO2, cena węgla 
stanowi nawet 80% wszystkich kosztów działalności, co oznacza dla lokatorów takich osiedli wzrost 
ceny ciepła o nawet 500% !

Dlatego proszę o odpowiedź na pytania.
Czy w związku z procedowaniem w polskim parlamencie projektu ustawy „o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na 
rynku tych paliw”, Ministerstwo Klimatu zamierza wprowadzić narzędzia chroniące gospodarstwa 
domowe, które są ogrzewane przez profesjonalne podmioty zewnętrzne ciepłem pochodzącym  
z małych źródeł węglowych, przed nadmiernym wzrostem ceny ogrzewania?

Czy jest rozważana możliwość wprowadzenia na sezon grzewczy 2022/2023 maksymalnej 
ceny sprzedaży węgla na rzecz ciepłownictwa, gdzie podmioty ciepłownicze mogłyby ubiegać się  
o rekompensaty?

W związku z ze skalą i wagą problematyki jaką poruszyłam w swoim piśmie proszę o pilną odpowiedź.


