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1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy Cennik stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz
warunków ich stosowania i obowiązuje w rozliczeniach
z Odbiorcami obsługiwanymi przez Elektrociepłownię
Mielec Sp. z o.o. (dalej Sprzedawca).
1.2. Niniejszy Cennik zawiera rodzaje i wysokość, a także warunki stosowania:
a) cen za energię elektryczną czynną, zwaną dalej
w skrócie energią elektryczną lub energią;
b) bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców
1.3. Cennik uwzględnia postanowienia:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) zwanej dalej:
„ustawą”;
b) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019
r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. poz. 503), zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym”;
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.), zwanego dalej:
„rozporządzeniem systemowym”;
d) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 143 z późn. zm.) wraz
z przepisami wykonawczymi;
e) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.),
zwanej dalej: „ustawą o OZE” wraz z przepisami wykonawczymi;
f) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2166 z późn. zm.) wraz
z przepisami wykonawczymi.
1.4. Zamieszczone w Cenniku ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania dotyczą rozliczeń z Odbiorcami,
adekwatnie do zakresu zawartych umów kompleksowych lub umów sprzedaży energii elektrycznej.
1.5. Ustalone w Cenniku ceny energii 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 Odbiorcę.
1.6. W niniejszym Cenniku zawarte są ceny energii elektrycznej dla Odbiorców końcowych dokonujących zakupu
energii na własny użytek, uwzględniające koszty poniesione przez Sprzedawcę związane z wypełnieniem obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej oraz obciążeń
publicznoprawnych
nałożonych
na
sprzedawcę
w związku z prowadzoną działalnością, które były określone przepisami prawa na dzień zatwierdzenia przez
Zarząd Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. niniejszego
Cennika, wraz z uwzględnieniem podatku akcyzowego.
1.7. Ustalone w Cenniku ceny energii elektrycznej zawierają
podatek akcyzowy w stawce określonej w ustawie
o podatku akcyzowym.

Cennik energii elektrycznej
Cennik zatwierdzony przez Zarząd Elektrociepłowni
Mielec Sp. z o.o. w dniu 25 kwietnia 2022 roku.
Cennik obowiązuje od 1 maja 2022 r.

1.8. Jeżeli Odbiorca jest podatnikiem akcyzy, ceny określone
w Cenniku ulegają obniżeniu o obowiązującą stawkę
akcyzy. Podstawę do obniżenia cen o obowiązującą
stawkę akcyzy stanowią stosowne zapisy w Umowie
dotyczące podatku akcyzowego.
1.9. Jeżeli Klient jest Odbiorcą przemysłowym, ceny określone w Cenniku ulegają obniżeniu stosowanie do zakresu obowiązku, spoczywającego na Sprzedawcy,
w stosunku do uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Podstawę do obniżenia cen stanowią
stosowne oświadczenie Odbiorcy, o umieszczeniu go
w wykazie prezesa URE, o którym mowa w art. 52 ust. 4
ustawy o odnawialnych źródłach energii.
1.10. 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 (OSD).
2.

DEFINICJE

2.1. Odbiorca – każdy, kto kupuje energię elektryczną na
podstawie zawartej Umowy ze Sprzedawcą.
2.2. Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny użytek.
2.3. Sprzedawca – Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
2.4. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na podstawie posiadanych koncesji, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące
i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego
systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń
z innymi systemami elektroenergetycznymi.
2.5. Umowa – Umowa sprzedaży energii elektrycznej lub
Umowa kompleksowa.
2.6. Umowa kompleksowa – umowa zawierająca postanowienia Umowy sprzedaży i Umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii, zawarta ze Sprzedawcą
2.7. Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta z OSD określająca wzajemne prawa i obowiązki
związane ze świadczeniem usług dystrybucji energii
elektrycznej na rzecz Odbiorcy.
2.8. Okres rozliczeniowy – przedział czasowy pomiędzy
dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego.
2.9. Odbiorca przemysłowy – odbiorca końcowy, o którym
mowa w art. 52 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach
energii, którego przeważającą działalnością gospodarczą
jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności i oznaczona kodami wskazanymi w tym przepisie,
dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.
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Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Cennika, o ile nie zostały zdefiniowane powyżej, posiadają znaczenie określone w dokumentach przywołanych w punkcie 1.3 niniejszego Cennika.

3.

ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

3.1. Rozliczenia z Odbiorcami przeprowadza się w okresach
określonych w Umowie.
3.2. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dokonywane są z dokładnością do 1 kWh na podstawie danych
pomiarowych przekazanych przez OSD.
3.3. Opłatę za pobraną energię elektryczną w okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn sprzedanej energii
elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych,
ustalonej na podstawie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego i ceny energii elektrycznej określonej w
Tabeli 1, według następującej zależności:

3.5. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
Sprzedawca dokonuje korekty wystawionych faktur
uwzględniając stanowisko i dane uzyskane od OSD.
4.

CENA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Tabela 1 CENA ENERGII ELEKTRCZNEJ NETTO
(bez podatku VAT)
Energia elektryczna całodobowa

𝒏

zł/MWh:

900,00

𝑶 = ∑ 𝑪 ∙ 𝑬𝒊
gdzie:

𝒊=𝟏

5.

O - opłata za pobraną energię elektryczną wyrażona w zł,
C - jednostkowa cena energii elektrycznej w zł/MWh,
E - ilość pobranej energii elektrycznej w danej strefie
czasowej w okresie rozliczeniowym w MWh.
n - ilość stref czasowych

3.4. W przypadku zmiany cen energii elektrycznej w trakcie
okresu rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej sprzedanej Odbiorcy w okresie od dnia ostatniego odczytu do
dnia poprzedzającego dzień zmian cen, może być obliczona w oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej tego Odbiorcy w tym okresie rozliczeniowym,
o ile wielkość energii nie wynika z rzeczywistego
odczytu.
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BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW
JAKOŚCIOWYCH OBSŁUGI KLIENTÓW I PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH ENERGII
Za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych
energii elektrycznej, określonych w rozporządzeniu systemowym oraz za niedotrzymanie, zarówno przez OSD
jak i przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi
Odbiorców, określonych w rozporządzeniu systemowym
oraz rozporządzeniu taryfowym, Odbiorcom przysługują
bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w
§ 42 i § 43. rozporządzenia taryfowego, w Taryfie OSD
lub w każdym późniejszym akcie prawnym określającym
te stawki.

