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1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1.

Niniejszy Cennik ma zastosowanie dla Odbiorców, którym sprzedawana jest energia elektryczna
przez spółkę Energetyka Wagon Sp. z o.o. zwaną dalej Sprzedawcą.

1.2.

Cennik zawiera rodzaje oraz wysokość:
a) cen za energię elektryczną czynną,
b) stawek opłat handlowych,
c) bonifikat i upustów za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi klientów.

1.3.

Cennik uwzględnia postanowienia:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”,
b) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2018 r. poz 1269 z późn.
zm.
c) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2500 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.
d) 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.)
zwanego dalej „rozporządzeniem systemowym”
e) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1114 z późn. zm.)
f)

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831 z późn.
zm.)

1.4.

Ceny i stawki zawarte w Cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do
nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami i obciąża on Odbiorcę.

1.5.

Cennik stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami i innymi podmiotami, stosownie do zakresu
świadczonych usług i zawartych umów kompleksowych, umów sprzedaży energii elektrycznej oraz
umów rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej .

1.6.

W niniejszym Cenniku zawarte są ceny energii elektrycznej przeznaczonej dla Odbiorców
dokonujących zakupu energii na własny użytek:
–

dla odbiorców końcowych uwzględniające koszty obowiązkowego zakupu i umorzenia
świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii (OZE),
wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (PMEC), wytwarzanej w wysokosprawnej
kogeneracji (PMMET), koszty zakupu certyfikatów efektywności energetycznej oraz podatek
akcyzowy,

–

dla odbiorów końcowych przemysłowych uwzględniające koszty obowiązkowego zakupu
i umorzenia certyfikatów efektywności energetycznej oraz podatek akcyzowy.

–

dla odbiorców końcowych - sprzedaż rezerwowa energii elektrycznej.

1.7.

Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej w ramach umów kompleksowych dokonywane
będą według stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie Operatora Systemu
Dystrybucyjnego właściwego dla miejsca dostarczania energii elektrycznej.

1.8.

W przypadku sprzedaży energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej wystawiana jest jedna
faktura, zawierająca rozliczenia z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucji.

2.

DEFINICJE
Miejsce dostarczania energii elektrycznej - punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo
energetyczne dostarcza energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie do sieci, albo w
umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie
sprzedaży energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej, będący jednocześnie miejscem
odbioru tej energii.
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Napięcie niskie (nn) – napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
Napięcie średnie (SN) – obejmuje napięcia znamionowe wyższe niż 1kV i niższe niż 110 kV.
Napięcie wysokie (WN) – obejmuje napięcie znamionowe 110 kV.
Odbiorca – każdy, kto kupuje energię elektryczną na podstawie zawartej umowy sprzedaży energii
elektrycznej ze Sprzedawcą .
Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny użytek.
Odbiorca przemysłowy – odbiorca, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji
obowiązku wynikającego z art. 9e ust. 1 lub art. 9o ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne zużył nie
mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji
a także złożył do Prezesa URE do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku
1
oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku (art. 9a ust. 1a pkt 1 i ust 1a ustawy Prawo
energetyczne). Wykaz odbiorców przemysłowych Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji
2
obowiązku (art. 9a ust. 1a ustawy – Prawo energetyczne).
Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do
pomiaru energii elektrycznej.
Przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną.
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym,
bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację,
remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami
elektroenergetycznymi.
Sprzedawca - Energetyka WAGON Sp. z o.o. - prowadząca działalność w zakresie obrotu i/lub
dystrybucji energii elektrycznej na podstawie posiadanych koncesji.
Umowa - umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa kompleksowa.
Umowa kompleksowa - umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży i umowy
o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji energii.
Umowa rezerwowa – umowa rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej.
3.

OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

3.1.

Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych

3.1.1.

Za sprzedaną energię elektryczną Odbiorcy rozliczani są według cen właściwych dla grup
taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest według kryteriów określonych w
§ 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego.

3.1.2.

Sposób konstrukcji oznaczenia poszczególnych grup taryfowych przedstawia poniższy schemat:

X X X
Oznaczenie poziomu napięcia zasilania:
C – napięcie niskie (nn),
B – napięcie średnie (SN)
Cyfry oznaczające wielkość mocy umownej (kryterium zabezpieczenia
przedlicznikowego dotyczy tylko niskiego napięcia)
1 – moc nie większa niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenia
przedlicznikowego w torze prądowym nie większy niż 63A ;
2 – moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych
w torze prądowym większy od 63A ,
Cyfry oznaczające liczbę rozliczeniowych stref czasowych
1 – jedna (całodobowa),
3 – trzy.
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3.1.3.

W oparciu o zasady podziału odbiorców określone w pkt 3.1.2. ustala się następujące grupy
taryfowe dla: odbiorców zasilanych z sieci nN – C21, C11, odbiorców zasilanych z sieci SN - B21.

3.1.4.

W przypadku gdy Odbiorca zgodnie z przyjętą zasadą kwalifikacji Odbiorców może być zaliczony do
więcej niż jednej grupy taryfowej, ma on prawo wyboru jednej spośród tych grup, z zastrzeżeniem
punktu 3.1.5. i 3.1.6.

3.1.5.

Wybrana przez odbiorcę grupa taryfowa obowiązuje co najmniej 12 miesięcy, a warunki zmiany
grupy taryfowej określa umowa.

3.1.6.

W przypadku umów sprzedaży energii elektrycznej oraz umów kompleksowych Odbiorca określa tę
samą grupę taryfową dla sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji.

3.1.7.

Odbiorca, który:
a) pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania, położonych w sieci o różnych
poziomach napięć, jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc, zgodnie
z kryteriami podziału Odbiorców na grupy taryfowe określonymi w niniejszej taryfie.
b) pobiera energię elektryczną do zasilania jednego zespołu urządzeń z więcej niż jednego miejsca
dostarczania na tym samym poziomie napięcia, wybiera grupę taryfową jednakową dla
wszystkich miejsc dostarczania.
c) pobiera energie elektryczną z kilku miejsc dostarczania, położonych w sieci o jednakowych
poziomach napięć, może być zaliczony do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc,
zgodnie z kryteriami podziału Odbiorców na grupy taryfowe określonymi w niniejszej taryfie, z
zastrzeżeniem przypadku określonego w pkt 3.1.7.b).

3.2.

Ogólne zasady rozliczania odbiorców

3.2.1

Odbiorcy za sprzedaną energię elektryczną rozliczani są na podstawie cen właściwych dla
poszczególnych grup taryfowych i odczytów dokonywanych przez OSD na zasadach określonych
w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energii Elektrycznej.

3.2.2. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną przeprowadza się raz w miesiącu dla Odbiorców
zaliczonych do grup taryfowych C11, C21, B21.z dokładnością do 1 kWh na podstawie danych
pomiarowych przekazanych przez OSDn
3.2.3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonywanie rozliczeń w okresach innych niż podane
w pkt 3.2.2.
3.2.4. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, w okresie rozliczeniowym mogą być
pobierane opłaty za dostawy energii elektrycznej w wysokości określonej na podstawie
prognozowanego zużycia w tym okresie.
3.2.5.

Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej,
o którym mowa w pkt 3.2.4., powstanie nadpłata lub niedopłata za dostarczoną energię elektryczną
to:
a) nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy,
o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu,
b) niedopłata doliczana jest do pierwszej faktury, ustalonej dla najbliższego okresu
rozliczeniowego.

3.2.6.

Za prowadzoną przez Sprzedawcę obsługę handlową związaną z wystawieniem faktur i ich
dostarczeniem stosowana jest opłata w wysokości określonej w punkcie 6 cennika.

3.2.7.

Opłata handlowa naliczana jest raz w miesiącu, w pełnej wysokości, oddzielnie dla każdego miejsca
dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło
zawarcie lub rozwiązanie umowy.

3.2.8.

W razie powstania zaległości w płatnościach (należności wynikające z faktur wraz z odsetkami lub
odsetkami od nieterminowo uregulowanych faktur) Sprzedawca może zarachować dokonane przez
Odbiorcę wpłaty pieniężne w pierwszej kolejności na poczet odsetek od faktur uregulowanych
z opóźnieniem, a następnie na poczet najdawniej wymagalnego długu.
w przypadku zmiany cen i stawek opłat w trakcie okresu rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej
dostarczonej Odbiorcy w okresie od ostatniego odczytu do dnia poprzedzającego dzień zmian cen i
stawek, może być obliczona w oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej tego Odbiorcy
w tym okresie rozliczeniowym, o ile Odbiorca nie zgłosi stanu licznika na dzień zmiany cennika.

3.2.9.
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3.2.10. Za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn leżących po
stronie Odbiorcy pobiera się opłatę w wysokości określonej w Taryfie OSDn.
3.3.

Zasady korygowania wystawionych faktur
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, między innymi błędów w pomiarze lub odczycie
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio
wystawionych faktur. Zasadność wystawiania faktur korygujących określają przepisy prawa
podatkowego.

4.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

4.1.

Rozliczenia za energię elektryczną czynną
Opłatę za sprzedana energię elektryczną w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn ilości sprzedanej
energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny
energii elektrycznej w danej grupie taryfowej.

5.

BONIFIKATY I UPUSTY
W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Odbiorców przez Sprzedawcę,
Odbiorcy przysługuje prawo do bonifikaty lub upustu, według stawek i na zasadach określonych
w § 42 punkt 1, 10 i 11 rozporządzenia taryfowego lub każdym późniejszym akcie prawnym
określającym te stawki.

6.

CENY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I STAWKI OPŁAT HANDLOWYCH
Ceny w tabelach 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 zostały podane zgodnie z Uchwałą nr 1/2019 Zarządu Energetyki
Wagon Sp. z o.o. z dnia 3 lipca 2019 r. Ceny i stawki opłat obowiązują od dnia 1 sierpnia 2019 roku.
Tabela cen energii dla odbiorców końcowych (ceny zawierają podatek akcyzowy)

6.1.
6.1.1.

Grupa taryfowa B21
1.

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh
─

2.
6.1.2.

całodobowa

0,42197

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c

25,00

Grupa taryfowa C21

1.

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh
─

2.

całodobowa

0,43197

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c

25,00
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6.1.3.

Grupa taryfowa C11

1.

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh
─

2.

całodobowa

0,43310

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c

8,00

6.2.

Tabela cen energii dla odbiorców przemysłowych (ceny zawierają podatek akcyzowy)

6.2.1.

Grupa taryfowa B21
1.

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh
─

2.
6.2.2.

0,37988

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c

25,00

Grupa taryfowa C21

1.

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh
─

2.

6.2.3.

całodobowa

całodobowa

0,38988

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c

25,00

Grupa taryfowa C11

1.

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh
─

2.

całodobowa

0,39101

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c

8,00

6.3.

Tabela cen energii dla odbiorców końcowych – sprzedaż rezerwowa (ceny zawierają podatek
akcyzowy)

6.3.1.

Grupa taryfowa B21
1.

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh
─

2.

całodobowa

0,62197

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c

25,00
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6.3.2.

Grupa taryfowa C21

1.

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh
─

2.

6.3.3.

całodobowa

0,63197

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c

25,00

Grupa taryfowa C11

1.

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh
─

2.

całodobowa

0,63310

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c

8,00

6.4.

Tabela cen energii dla odbiorców przemysłowych – sprzedaż rezerwowa (ceny zawierają
podatek akcyzowy).

6.4.1.

Grupa taryfowa B21
1.

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh
─

2.
6.4.2.

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c

25,00

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh
─

2.

całodobowa

0,58988

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c

25,00

Grupa taryfowa C11

1.

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh
─

2.

7.

0,57988

Grupa taryfowa C21

1.

6.4.3.

całodobowa

całodobowa

0,59101

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c

8,00

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w Cenniku mają zastosowanie odpowiednie postanowienia umowy.
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