Pilkington Polska Sp. z o.o.
ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz

CENNIK
DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W ZAKRESIE OBROTU
Obowiązuje od dnia 01.01.2022r.

I.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsza Taryfa stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania
i obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami obsługiwanymi przez Pilkington
Polska Sp. z o. o., zwanym dalej „Sprzedawcą”.
2. Taryfa uwzględnia postanowienia:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54
poz. 348, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą”;
b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503, z późn. zm.);
c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.);
d) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 478, z późn. zm.);
e) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009r. nr 3
poz. 11, z późn. zm.),
f) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz.
831, z późn. zm.).
3. Niniejsza Taryfa zawiera rodzaje i wysokość, a także warunki stosowania:
a) cen za energię elektryczną czynną,
b) stawek opłat handlowych,
c) bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Klientów.
4. Zamieszczone w Taryfie ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania dotyczą
rozliczeń z Klientami, adekwatnie do zakresu zawartych umów kompleksowych
lub umów sprzedaży energii elektrycznej.
5. Umowa kompleksowa obejmuje sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej.
6. Ustalone w Taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług
(VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT dolicza się zgodnie z obowiązującymi
przepisami i obciąża on Klienta.

7. Ustalone w Taryfie ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy
naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CZYNNĄ
W rozliczeniach z odbiorcami stosuje się następujące grupy taryfowe:
GRUPY
TARYFOWE
A21
C21

C11

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW:
Zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia, z rozliczeniem
jednostrefowym za pobraną energię elektryczną.
Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej
większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
w torze prądowym większym od 63 A, z rozliczeniem jednostrefowym za pobraną
energię elektryczną.
Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej nie
większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
nie większym niż 63 A, z rozliczeniem jednostrefowym za pobraną energię
elektryczną. Odpowiednio.

Zasady kwalifikacji do grup taryfowych i ich stosowania określa taryfa dla usług
dystrybucji ustalona i wprowadzona do stosowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

III. ZASADY KORYGOWANIA WYSTAWIONYCH FAKTUR
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego Sprzedawca dokonuje korekty wystawionych
faktur, uwzględniając zasady określone w taryfie dla energii elektrycznej dla
usług dystrybucji.

IV. OPŁATY HANDLOWE
1. Klienci dokonujący zakupu energii elektrycznej obciążani mogą być miesięczną
opłatą, zwaną opłatą handlową, wynikającą z kosztów obsługi handlowej
związanej z obrotem energią elektryczną.
2. Opłata handlowa naliczana jest za cały okres trwania umowy, również
w okresach rozliczeniowych, w których nie nastąpiło zużycie energii elektrycznej.
3. Opłata handlowa pobierana jest w pełnej wysokości za dany miesiąc (zł/mies.),
niezależnie od tego, w którym dniu miesiąca nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie
Umowy.
4. W przypadku rozliczeń w okresach krótszych niż miesiąc pobiera się za dany
miesiąc jedną opłatę handlową w pełnej wysokości (zł/mies.).

5. Stawki opłat handlowych naliczane są w kwotach miesięcznych w przeliczeniu na
każdy punkt odbioru.

V. BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH
OBSŁUGI KLIENTÓW I PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH ENERGII
Za niedotrzymanie przez Sprzedawcę, standardów jakościowych obsługi
Klientów, określonych w rozporządzeniu systemowym oraz rozporządzeniu
taryfowym, Klientom przysługują bonifikaty zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

VI. TABELA CEN I STAWEK OPŁAT NETTO (BEZ PODATKU VAT)

CENA LUB STAWKA

GRUPA TARYFOWA
A21
C21
C11

Cena za energię elektryczną czynną w zł/MWh:
800,00

800,00

800,00

całodobowa – sprzedaż rezerwowa

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Stawka opłaty handlowej w zł/mies:

300,00

całodobowa

50,00

