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     Uprzejmie prosimy o zamieszczenie poniższej informacji. 

 

Informacja Zarządu DUON Praszka Sp. z o.o. 
 

     Wszystkich odbiorców energii cieplnej w mieście pragniemy poinformować, iż w dniu                      

09.11.2015 r. Spółka wystosowała do Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce, jako do podmiotu 

odbierającego ok. 80 % naszej produkcji, pismo o poniższej treści. 

 

     „ W związku ze zmianą taryfy na gaz przez naszego dostawcę - DUON Dystrybucja S.A., niniejszym 

informujemy, że wystąpiliśmy do URE ( Oddział Południowo Zachodni we Wrocławiu ) o zmianę 

obowiązującej „taryfy dla ciepła”. Planowana zmiana spowoduje obniżenie kosztów opłat o 2,91%                           

w stosunku do aktualnie obowiązujących opłat ( w stosunku do kosztów kalkulacyjnych jest to 

obniżenie opłat o 7,44% ).       

Nawiązując do naszego pisma z dnia 03 czerwca 2015 r. pragniemy także poinformować, że decyzja 

Właścicieli Spółki z dnia 29.05.2015 r. ( data Walnego Zgromadzenia ) dotycząca możliwej dalszej 

obniżki opłat taryfowych jest nadal aktualna.  

Wprowadzenie w życie tej decyzji jest jednak uzależnione bezwarunkową zgodą Spółdzielni 

Mieszkaniowej na podpisanie min. 5-letniej umowy na odbiór energii cieplnej. Ostateczną wartość 

obniżki opłat będzie można ustalić w toku bezpośrednich rozmów.  

Zrozumiałym jest, że wprowadzenie takiej decyzji w życie generuje za sobą określone koszty. Koszty te 

w tej sytuacji bierze na siebie DUON Dystrybucja S.A. gwarantując tym samym płynność dostaw 

energii cieplnej.                                                                                                  

Dla bezpieczeństwa odbiorcy, dopuszcza się  w umowie zapisanie klauzuli o możliwości jej zerwania 

przy próbie podwyżki opłat przez dostawcę  w okresie obowiązywania umowy.” 

 

      Pragniemy nadmienić, że jest to już druga nasza propozycja w br. zmierzająca do obniżenia 

kosztów opłat wynikających z „taryfy dla ciepła”. Na pierwszą propozycję otrzymaliśmy zdecydowaną 

odmowę Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, a na drugą do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej 

odpowiedzi.  

Niezmienne stanowisko władz Spółdzielni Mieszkaniowej powoduje to, że wszyscy odbiorcy energii 

cieplnej w mieście  muszą w skali roku wydać o wiele więcej pieniędzy na ogrzewanie i podgrzanie 

c.w.u.  

 

               

                                                            Za Zarząd                                                 

 

                                                              Franciszek Ratajski 

                                                                  Prezes Zarządu DUON Praszka Sp. z o.o. 

 

 

                                                                         

  


