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1. Taryfa energii elektrycznej określa:
a) Grupy taryfowe i kryteria kwalifikowania Odbiorców do tych grup,
b) Ceny energii elektrycznej i stawki opłat handlowych oraz warunki ich stosowania,
c) Sposób ustalenia bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi
Odbiorców.
2. Ustalone ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług ( VAT ) w wysokości
23% . Ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w wysokości 5,00 zł/MWh
netto oraz zawierają koszty uzyskania świadectw pochodzenia energii elektrycznej
.Niniejsze ceny dotyczą cen za energię elektryczną przeznaczoną na użytek własny
Odbiorcy .
3. Stosowane w taryfie pojęcia są zgodne z definicjami okreslonymi w Ustawie,
rozporządzeniu taryfowym i rozporządzeniu systemowym.
4. Odbiorcy za sprzedaną energię elektryczną rozliczani są wg cen właściwych dla
następujących grup taryfowych wg wielkości mocy umownej:
a) C11 – grupa jednostrefowa całodobowa o mocy umownej nie większej niż 40 kW
b) C21 – grupa jednostrefowa całodobowa o mocy umownej większej od 40 kW
5. Warunki zmiany grupy taryfowej określa umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa
kompleksowa zwana dalej "umową".
6. Odbiorca może wystąpić o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy,
a w przypadku zmiany cen albo stawek opłat – w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej
Taryfy.
7. Sprzedawca stosuje w rozliczeniu z odbiorcami w zakresie obrotu energią elektryczną ceny
energii wynikające z niniejszej taryfy .
8. Rozliczenia z odbiorcami zakwalifikowanymi do w/w grup taryfowych przeprowadza się
w okresach rozliczeniowych określonych w ninejszej Taryfie i uzgodnionych w umowie.
Wysokość opłaty handlowej nie jest uzależniona od okresu rozliczeniowego.
9. W przypadku niesprawności elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego, który
uniemożliwia określenie ilości pobranej energii elektrycznej, ilość energii elektrycznej
pobranej ustala się na podstawie danych szacowanych.
10. W przypadku zmiany ceny w aktualnie obowiązującej Taryfie lub wprowadzenia nowej
Taryfy w czasie trwania okresu rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej sprzedanej
Odbiorcy w okresie od dnia ostatniego odczytu do dnia poprzedzającego dzień wejścia
w życie Taryfy, może być wyliczona w oparciu o średniodobowe zużycie energii tego
Odbiorcy w tym okresie rozliczeniowym, o ile wielkość energii nie wynika z rzeczywistego

odczytu.
11. Za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców,
określonych w rozporządzeniu systemowym, Odbiorcom na ich wniosek przysługują
bonifikaty w następującej wysokości:
a) za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od Odbiorcy – w wysokości 1/50 przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym
wprowadzenie Taryfy, określonego w komunikaci Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".
b) za przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji w sprawie zasad rozliczeń
i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki – w wysokości 1/250 wynagrodzenia,
o którym mowa w pkt. a)
Okres obowiązywania Taryfy: od 01.02.2020 r.
Grupa odbiorców pod
Grupa taryfowa OSD
kątem zużycia

Opłata całodobowa
minimalna

Opłata handlowa
[zł/PPE/m-c]

Moc zamówiona
do 40 kW

C11

470,00 zł/MWh netto

10,00 zł netto

Moc zamówiona
powyzej 40 kW

C21

460,00 zł/MWh netto

50,00 zł netto

