
W ramach błyskawicznej ankiety ws. podwyżek cen energii elektrycznej i gazu dla podmio-
tów komunalnych otrzymaliśmy odpowiedzi z 55 miast członkowskich – DZIĘKUJEMY !! 

Stoimy na stanowisku, że działania osłonowe, proponowane przez rząd, powinny dotyczyć 
wszystkich podmiotów komunalnych, świadczących powszechnie dostępne, lokalne usługi 
publiczne, stanowiące zapewnienie podstawowych, życiowych potrzeb wspólnoty lokalnej. 

ENERGIA ELEKTRYCZNA 

Spośród 55 miast biorących udział w ankiecie:  
- w 49 zaplanowane zostały podwyżki cen energii elektrycznej (89,09% odpowiedzi), w tym 
w 35 miastach warunki wzrostu cen zostały zakontraktowane (71,43% ankietowanych); 
- w 6 miastach będą obowiązywały ceny prądu z ubiegłego roku (Wołomin, Rawa Mazowiecka, 
Ciechanów - PUK sp. z o.o., Oleśnica, Żary - urząd, Nowa Ruda, co stanowi 10,91% 
ankietowanych), przy czym w Wołominie prognozuje się wzrost opłaty dystrybucyjnej o 24%; 
- niewielki wzrost cen energii elektrycznej w przedziale od kilku do kilkunastu procent 
planowany jest w Koszycach (2%), Podkowie Leśnej (od 5 do 10%), Giżycku (15%) i Węgrowie 
(16%) oraz Pruszczu Gdańskim (3,5%, z wyłączeniem oświetlenia) 

- Kilkudziesięcioprocentowych podwyżek spodziewają się 34 miasta:  

• Rychwał 30% (prognoza) 
• Rumia 30-40% 
• Wejherowo 41% 
• Pruszcz Gdański (oświetlenie) 43% 
• Gliwice od 47% do 67%  
• Katowice od 48% do 67% 
• Krotoszyn od 50% do 100% 
• Łaziska Górne 50,53% 
• Będzin 51% 
• Elbląg 54-56%  
• Inowrocław od 55% do 65% 
• Szczecinek 56,22%  
• Radymno 60% 
• Świętochłowice 65% 
• Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy i Dąbrowa Górnicza 66-67% 
• Pasłęk 70% 
• Poznań 71% 
• Bydgoszcz 80% (prognoza) 
• Strzelin i Żagań 85% 
• Kłodzko i Nowa Sól ok. 85-87% 
• Nysa i Głogów ok. 87% 
• Aleksandrów Łódzki 88% 
• Barcin 88-90% 
• Karlino 89% (prognoza) 
• Biłgoraj ok. 92% 

- Ponad 100% podwyżki zaplanowano w 14 miastach:  

• Ostrołęka 100% 
• Tarnów 100% (wzrost cen do 120% dla oświetlenia) 
• Sopot 123-165% 
• Legnica 139% 
• Czeladź 147-167% 



• Kołobrzeg od 150% do 250%  
• Częstochowa 154%  
• Piła od 154% do 526% 
• Lubliniec 170%  
• Cieszyn 178% 
• Pleszew ok. 183% 

- Ponad trzykrotnie większe ceny za prąd zapłacą miasta: 
• Hrubieszów ok. 305% 
• Śrem 300-400%  

Dane te nie są kompletne, gdyż sami ankietowani podają, że ich jednostki organizacyjne posiadają odrębne 
umowy. 

Wzrost cen energii elektrycznej, prognozowany na poziomie rzędu kilkunastu, parudziesięciu 
procent, dotyczy przeważnie miast, które już w roku ubiegłym zawarły umowy na dostawę ener-
gii elektrycznej, bądź planują zawarcie umów na początku 2022 r., ale postępowania  przetargo-
we przeprowadzone były w 2021 r. Ważnym czynnikiem decydującym o niższych cenach energii 
jest prowadzenie zakupów energii w ramach grupy zakupowej. Grupa zakupowa daje możliwość 
obniżenia kosztów energii elektrycznej (związanych zarówno z zakupem, jak i dystrybucją).  

Miasta, które wcześniej zakontraktowały warunki dostaw energii lub realizujące zamówienie 
jako grupa zakupowa, w oparciu o obowiązujące taryfy: 

• Wejherowo - np. umowa o świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz 
dróg z 2021 r. 

• Wołomin - umowa obowiązuje w okresie 07.2021-06.2023 (grupa zakupowa) 
• Łaziska Górne - np. umowa na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (związanie ofertą - taryfy z 09.2021 r.) 
• Katowice - umowa w trakcie podpisywania (przełom 2021 r./2022 r.) (grupa zakupowa) 
• Rychwał - brak danych 
• Węgrów - prognoza na 2022 r. w oparciu o obowiązujące taryfy 
• Będzin - umowa zawarta na okres 2022-2023 
• Elbląg - zawarte umowy lub prognozy w oparciu o obowiązujące taryfy (brak danych) 
• Giżycko - prognoza (grupa zakupowa) 
• Gliwice - umowy zawarte w 2021 r. na okres 2022-2023 (grupa zakupowa) 
• Pruszcz Gdański - projekty umów (grupa zakupowa) 
• Koszyce - umowa zawarta (grupa zakupowa) 
• Rumia - prognoza w oparciu o obowiązujące taryfy 

Spośród 13 miast, w których podwyżki cen energii przybiorą niższe niż w pozostałych ankie-
towanych miastach rozmiary, 8 miast zawarło umowy z dostawcą energii (61,5%), a 6 miast 
realizowało postępowanie przetargowe w formie grupy zakupowej (46,15%). 

GAZ 

Spośród 55 miast biorących udział w ankiecie:  
- w 35 miastach zaplanowane zostały podwyżki cen gazu (to 63,64% ankietowanych), w tym 
w 24 samorządach zmiany są wynikiem zawartych umów, zakontraktowanych nowych taryf, 
także na podstawie utrzymanych faktur, natomiast 11 miast przewiduje podwyżki cen na 
podstawie uzyskiwanych prognoz i szacowania cen; 
- w 7 miastach będą obowiązywały ceny z ubiegłego roku (Aleksandrów Łódzki, Rawa 
Mazowiecka, Czeladź, Barcin, Bydgoszcz, Poznań tylko w zakresie opłaty dystrybucyjnej, 
Nowa Ruda, co stanowi 12,73% ankietowanych); 



- 13 miast nie przedłożyło danych w zakresie podwyżek cen gazu (w tym 9 miast nie korzysta 
z tego rodzaju paliwa). 

- Kilkudziesięcioprocentowe podwyżki zaplanowano w 6 miastach: 
Wejherowo 23% 
Podkowa Leśna od 10% do 40% 
Ciechanów (PUK Sp. z o.o.) 40% 
Wołomin 54% (dotyczy opłaty dystrybucyjnej) 
Żagań 50% 
Karlino 80% 

- Ponad stuprocentowe podwyżki cen gazu planuje się w 7 miastach: 
Elbląg (dla wybranych jednostek) od 100% do 120% 
Dąbrowa Górnicza 128% 
Śrem od 130% do 290% 
Biłgoraj 148% 
Świętochłowice 150% 
Będzin 170% 
Tychy 196% 

- Ponad dwukrotnie więcej za gaz zapłacą podmioty obsługujące mieszkańców w miastach: 
Ostrołęka 200% 
Łaziska Górne 224% 
Katowice 259% (plus wzrost opłaty dystrybucyjnej o 3-4%) 
Lubliniec 260% 
Częstochowa 272% 
Piła 277% (plus wzrost opłaty dystrybucyjnej o 104%) 
Sosnowiec 296% 
Elbląg (dla wybranych jednostek) 200-250% 

Kilkukrotnie wzrosną ceny za gaz w 18 miastach (51,42% tych spośród miast ankietowanych, 
w których zaplanowano podwyżki cen gazu w 2022 r.): 

• Krotoszyn 300-400% 
• Strzelin 306% 
• Poznań 322% (przy czym opłata dystrybucyjna bez zmian) 
• Kołobrzeg 330% 
• Gliwice 359% (plus wzrost opłaty dystrybucyjnej o 6-16% w zależności od taryfy) 
• Szczecinek 377% (plus wzrost opłaty dystrybucyjnej o 3,6%) 
• Cieszyn 390% 
• Pleszew 396-400% 
• Rumia 400% (plus wzrost opłaty dystrybucyjnej o 5%) 
• Sopot 419-434% (plus wzrost opłaty dystrybucyjnej o 104%) 
• Pruszcz Gdański 431% 
• Radymno 450% 
• Elbląg (dla wybranych jednostek) 474-593% 
• Czeladź 359% (przy czym opłata dystrybucyjna bez zmian) 
• Ruda Śląska 359% 
• Legnica 302% 
• Tarnów 493% (w odniesieniu do 2020 r.) 
• Węgrów 929% 

Spośród ww. miast, większość (13) ma zakontraktowane ceny (podwyżki są pewne). 

Biuro ZMP, 10.01.2022 r. 


