
OD 1 STYCZNIA 2023 WRACA WYŻSZY VAT NA CIEPŁO SYSTEMOWE, GAZ, 

PRĄD I PALIWO  

    Wygaśnięcie tarczy antyinflacyjnej stało się faktem. Od 1 stycznia 2023 wracają stawki podatku VAT do 

poziomów z 2021 roku. Powrót wyższych stawek VAT oznacza wyższe ceny dla konsumentów, w tym dla 

spółdzielni mieszkaniowych. Poniżej przedstawiamy poziomy wzrostów oraz ich skutki. 

1. CIEPŁO SYSTEMOWE (DOSTARCZANE Z SIECI CIEPLNEJ) 

Podatek VAT doliczany do ceny energii cieplnej dostarczanej z sieci wzrasta z 5% do 23%. Zmiana 

podatku VAT wiąże się z bezpośrednią podwyżką kosztów brutto o 17,14% w stosunku do 

dotychczasowych opłat. W spółdzielni na poczet kosztów ogrzewania pobierane są zaliczki na c.o. w 

stałej wysokości ustalanej 1 raz w roku po rozliczeniu kosztów ogrzewania. Z uwagi na to, że decyzja o 

wygaszeniu tarczy antyinflacyjnej nie jest zależna od spółdzielni i nie była znana w czasie ustalania 

obecnej wysokości zaliczek na c.o., wyliczone dla użytkowników lokali prognozy zaliczek nie 

uwzględniają takiego wzrostu. W obecnej sytuacji można się zabezpieczyć przed ewentualnymi 

dopłatami do kosztów c.o. wyłącznie poprzez obniżenie zużycia energii cieplnej w stosunku do 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub przez podniesienie indywidualnej zaliczki na c.o.  

W związku z powyższym zaleca się aby użytkownicy lokali, którzy nie ograniczą zużycia ciepła w 

stosunku do poprzedniego okresu grzewczego, a chcą uniknąć ewentualnych dopłat po rozliczeniu 

kosztów ogrzewania, złożyli pisemne wnioski do spółdzielni o podwyższenie wysokości pobieranej co 

miesiąc zaliczki na c.o. do wskazanej we wniosku kwoty. Podwyższenie indywidualnej zaliczki na 

ogrzewanie jest obecnie najskuteczniejszą formą zabezpieczenia się przed ewentualną dopłatą do 

kosztów ogrzewania w wyniku podwyżki podatku VAT. 

 

2. GAZ 

Wzrost stawki VAT w przypadku gazu jest najwyższy, gdyż jest to wzrost z 0% do 23%. Oznacza to 

wzrost kosztów brutto o 23% dla lokali, w których gaz jest używany dla celów związanych z 

wytwarzaniem energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania lub c.w.u.  

 

3. PRĄD 

W przypadku energii elektrycznej podatek VAT zostaje podwyższony z obecnej wysokości 5% do 23%. 

Przełoży się to na wzrost kosztów brutto z tego tytułu o 17,14 %. Dodatkowo od 1 stycznia 2023 

wzrastają ceny netto energii elektrycznej. Są to wielkości przekraczające 60% dotychczasowych opłat 

dla gospodarstw domowych i budynków mieszkalnych. Te dwa czynniki związane ze wzrostem kosztów 

spowodują, że rzeczywista podwyżka kosztów energii elektrycznej może przekroczyć nawet 80% w 

stosunku do kosztów zeszłorocznych. Energia elektryczna w RSM jest używana przede wszystkim dla 

celów zapewnienia oświetlenia na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, w celu 

eksploatacji wind, hydroforni osiedlowych, a także oświetlenia zewnętrznego nieruchomości. 

 

4. PALIWO 

Podatek VAT na paliwo wzrasta z dotychczasowych 8% na 23%. Oznacza to wzrost kosztów brutto o 

13,89%. Fakt, iż po 1 stycznia 2023 r. paliwa od razu nie podrożały o taką wartość, może oznaczać tylko 

to, że ich ceny netto przed 1 stycznia 2023 mogły być sztucznie zawyżane. Ceny paliw mają wpływ na 

koszty pozostałych towarów i usług, dlatego w dłuższej perspektywie z pewnością odbiją się na 

gospodarce. 



 

  Powyższe podwyżki podatku VAT są niezależne od Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a jedynym 

możliwym sposobem zabezpieczenia się przed wysokimi cenami mediów ze strony RSM jest sukcesywna 

termomodernizacja zasobów mieszkaniowych i ograniczanie poboru energii. Należy tu zaznaczyć, że 

działania związane z termomodernizacją zasobów oraz z ograniczaniem pobory energii cieplnej, energii 

elektrycznej i gazu od wielu lat należą do priorytetowych zadań realizowanych przez RSM. W okresie 

kadencji obecnego Zarządu RSM procesowi termomodernizacji poddano 180 budynków (77% wszystkich 

zasobów), przez co znacząco obniżono zużycie energii i koszty ogrzewania ponoszone przez użytkowników 

lokali. Dzięki takim działaniom opłaty za dostarczane ciepło w budynkach docieplonych są mniejsze średnio 

o 20-30% w stosunku do budynków niedocieplonych. Spółdzielnia każdego roku wykonuje także prace 

związane z ograniczaniem poboru energii elektrycznej zastępując dotychczasowe oświetlen ie klatek 

schodowych oświetleniem LED oraz dokonując wymiany starych wind na nowoczesne i bezpieczne 

urządzenia energooszczędne. Obecne wysokie ceny energii utwierdzają nas w przekonaniu, że 

podejmowane od lat działania związane z ograniczaniem poboru energii były słuszne, a efekty tych działań 

przyczyniają się bezpośrednio do zmniejszenia opłat dla użytkowników lokali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


