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1. Informacje ogólne.  
 
1.1. Niniejszy cennik  energii elektrycznej obowiązuje odbiorców obsługiwanych przez 

przedsiębiorstwo energetyczne – Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Hetmańska 15L, zwany 
dalej „Sprzedawcą”. Cennik obowiązuje od dnia 27 czerwca 2022 roku. 

1.2. Cennik uwzględnia postanowienia: 
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 z 

późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 
b) ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii                      

(Dz.U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o OZE”, 
c) 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. z 2019 r. poz. 503 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.), 

e) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. z dnia                     
12 stycznia 2009 roku, Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), 

f) ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 468 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o efektywności energetycznej”. 

1.3. Cennik zawiera rodzaje, wysokość oraz warunki stosowania: a) cen za energię, b) 
cen energii przy sprzedaży rezerwowej oraz c) bonifikat za niedotrzymanie 
standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

1.4. Zawarte ceny, bonifikaty oraz warunki ich stosowania dotyczą rozliczeń z 
odbiorcami, którzy zawarli ze Sprzedawcą umowę sprzedaży energii albo umowę 
kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji oraz, w 
zakresie cen energii elektrycznej przy sprzedaży rezerwowej, rozliczeń z 
odbiorcami, dla których Sprzedawca świadczy usługę rezerwowej sprzedaży energii 
elektrycznej lub usługę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia 
usług dystrybucji z postanowieniami sprzedaży rezerwowej. 

1.5. W rozliczeniach z odbiorcami, którzy zawarli ze Sprzedawcą umowę sprzedaży 
energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, lub dla których Sprzedawca 
świadczy kompleksową usługę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług 
dystrybucji z postanowieniami sprzedaży rezerwowej przyjmowane są stawki opłat 
za usługę dystrybucji bonifikaty i opusty oraz warunki ich stosowania, zgodnie z 
aktualną taryfą dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD), do sieci którego przyłączony jest dany odbiorca. 

1.6. Rozliczenia oparte są na wskazaniach układu pomiarowo-rozliczeniowego, który 
winien być dostosowany do mocy umownej.  

1.7. Cennik zawiera zestaw cen energii elektrycznej, stosowany dla Odbiorców 
końcowych dokonujących zakupu energii na własny użytek, uwzględniający koszty 
obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw 
efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej oraz obciążeń 
publicznoprawnych nałożonych na sprzedawcę w związku z prowadzoną przez 
niego działalnością, które były określone przepisami prawa na dzień zatwierdzenia 
przez Sprzedawcę niniejszego Cennika energii elektrycznej, wraz z 
uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz zestaw cen energii elektrycznej bez 
uwzględniania podatku akcyzowego. 

1.8. Zawarte ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług. Do cen doliczany jest 
podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
podatkowego.  
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2. Definicje.  
 
W niniejszym Cenniku stosuje się pojęcia zdefiniowane w Umowie, Ogólnych Warunkach 
Umów, Taryfie OSD, Ustawie lub IRiESD. 
 
 
3. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną 
 
3.1. Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych. 
 
3.1.1. Odbiorcy za dostarczoną energię elektryczną rozliczani są według stawek opłat 

właściwych dla grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonywany 
jest według kryteriów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego. 

3.1.2.  Ustala się następujący sposób oznaczeń grup taryfowych oraz kryteria i zasady 
kwalifikowania odbiorców do tych grup:  

  
GRUPY 

TARYFOWE 
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA 

ODBIORCÓW: 
B21 

B21em 
B23 

 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy 
umownej większej od 40 kW, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną 
odpowiednio: 
B21 – jednostrefowym, 
B23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, 

pozostałe godziny doby), 
 
 

C21 
C21em 

 

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.  
 
 

C11 
C11em 

 

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. 
 
  

R Dla odbiorców przyłączanych do sieci, niezależnie od napięcia 
znamionowego sieci, których instalacje za zgodą Operatora nie są 
wyposażone w układy pomiarowo–rozliczeniowe, celem zasilania w 
szczególności: 
a) silników syren alarmowych; 
b) stacji ochrony katodowej gazociągów; 
c) oświetlania reklam; 
d) krótkotrwałego poboru energii elektrycznej trwającego nie dłużej niż rok.  

 
3.1.3. W oparciu o zasady podziału odbiorców określone w pkt.3.1.2. ustala się 

następujące grupy taryfowe:  
a) dla odbiorców zasilanych z sieci SN - B21, B23, B21em, 
b) dla odbiorców zasilanych z sieci nN - C21, C11, C21em, C11em, 
c) dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia - R. 

 
3.1.4. Rozliczenie przez Sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej energii z odbiorcami, 

którzy zawarli umowę sprzedaży energii lub dla których Sprzedawca świadczy 
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usługę rezerwowej sprzedaży energii, dla danego miejsca dostarczania, odbywa się 
w oparciu o jedną z grup taryfowych określonych w pkt. 3.1.2. 

3.1.5. Rozlicznie przez Sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami, którzy 
zawarli umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług 
dystrybucyjnych, lub dla których Sprzedawca świadczy usługę kompleksową 
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji z postanowieniami 
sprzedaży rezerwowej dla danego miejsca dostarczania, odbywa się w oparciu o 
jedną z grup taryfowych określonych w pkt. 3.1.2. 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.  
 

3.1.6. Odbiorca, który: 
a) pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, 

położonych w sieci o różnych poziomach napięć – jest zaliczany do grup 
taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc; 

b) może być, dla danego miejsca dostarczania, zakwalifikowany do więcej niż 
jednej grupy taryfowej, ma prawo wyboru jednej spośród tych grup, z 
zastrzeżeniem punktów 3.1.6. oraz 3.1.7 

3.1.7. Odbiorca, o którym mowa w pkt. 3.1.6., może wystąpić do Sprzedawcy o zmianę 
grupy taryfowej, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Warunki zmiany grupy 
taryfowej określa Umowa. 

3.1.8. Odbiorca pobierający energię z więcej niż jednego miejsca dostarczania na tym 
samym poziomie napięcia w sytuacji, gdy służą one do zasilania jednego zespołu 
urządzeń, wybiera grupę taryfową jednakową dla wszystkich miejsc dostarczania. 

3.1.9. Odbiorcy rozliczający się w systemie przedpłatowym, w ramach umowy 
kompleksowej, ponoszą opłaty wynikające z dotychczas stosowanej grupy 
taryfowej z zastrzeżeniem pkt 3.1.7.  

3.1.10. Na potrzeby rozliczania energii elektrycznej wykorzystywanej wyłącznie na 
potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej 
usług ładowania w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych B21em, C21em lub 
C11em. 

 
3.2. Strefy czasowe. 
 
3.2.1. Sprzedawca do rozliczeń przyjmuje godziny stref czasowych OSD właściwego dla 

miejsca dostarczania energii elektrycznej. 
3.2.2. W przypadku zmiany grypy taryfowej na taką, która uniemożliwi realizowanie 

Umowy, Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany sposobu rozliczania 
z zastosowaniem ceny jednostrefowej, która umożliwi rozliczanie w ramach Umowy. 

 
3.3. Ogólne zasady rozliczania odbiorców. 
 
3.3.1. Rozliczenia za sprzedaną energię albo świadczone usługi sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych przeprowadza się za okres 
rozliczeniowy określony w umowie. Rozliczenia dokonywane są na podstawie 
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla poszczególnych miejsc 
dostarczania określonych w umowie, z zastrzeżeniem punktów 3.3.2.1. oraz 
3.3.2.2.  

3.3.2. Sprzedawca stosuje w rozliczeniach z odbiorcami jednomiesięczne okresy 
rozliczeniowe. Okresy rozliczeniowe nie odnoszą się do odbiorców rozliczanych w 
systemie przedpłatowym. Sposób rozliczeń z tymi odbiorcami określa Umowa. 

3.3.3. Odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upoważniony 
przedstawiciel Sprzedawcy. 
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3.3.3.1. W rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi z własnych transformatorów, podstawę 
do rozliczeń stanowią wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
przekazywane przez operatora systemu dystrybucyjnego, do sieci którego 
przyłączony jest dany odbiorca, skorygowane o wielkości strat energii w 
transformatorach. Wielkość tych strat określa umowa.    

3.3.3.2. W uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami 
zasilanymi własnymi liniami kablowymi, podstawę do rozliczeń stanowią 
wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego, przekazywane przez operatora 
systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest dany odbiorca, 
skorygowane o wielkości strat energii w liniach.   

3.3.4. Opłatę za energię sprzedaną w okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości 
energii, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych 
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, z zastrzeżeniem punktów 3.3.3.1. i 3.3.3.2 
oraz cen energii określonych dla danej grupy taryfowej.  

3.3.5. Ilość energii w rozliczeniach z odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej R 
obliczana jest jako iloczyn sumy mocy użytkowanych odbiorników, określonej w 
umowie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych i czasu 
ich użytkowania. Czas użytkowania odbiorników jest uzgadniany między 
sprzedawcą a odbiorcą.  

3.3.6. W rozliczeniach za energię z odbiorcami z grupy taryfowej R stosuje się ceny 
jednostrefowe (całodobowe) według grupy taryfowej, do której powinien być 
zakwalifikowany odbiorca. 

3.3.7. W razie powstania zaległości w płatnościach (należności wynikające z faktur wraz z 
odsetkami lub odsetki 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. 

 
3.4. Zasady korygowania wystawionych faktur. 
 
3.4.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, między innymi błędu w pomiarze lub 

odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, Sprzedawca dokonuje 
korekty uprzednio wystawionych faktur. 
 

4. Szczegółowe zasady rozliczeń za energię elektryczną .  
 
4.1 Rozliczenia za energię elektryczną czynną. 

 
4.1.1. Opłatę za sprzedaną energię elektryczną w okresie rozliczeniowym stanowi 

iloczyn   ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach 
czasowych, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
i ceny energii elektrycznej w danej grupie taryfowej, z zastrzeżeniem punktu 
4.1.2. 

4.1.2. W grupie taryfowej R ilość sprzedanej energii ustala się na podstawie 
uzgodnionego przez strony w umowie czasu pracy urządzeń przyłączonych do 
sieci i sumy mocy tych urządzeń, z wyłączeniem silników syren alarmowych. Dla 
silnika syreny alarmowej miesięczne zużycie energii elektrycznej ustala się na 
poziomie 1 kWh. 

4.1.3. W przypadku braku układów pomiarowo – rozliczeniowych  umożliwiających 
ustalenie struktury sprzedaży energii w strefach czasowych przez 
przedsiębiorstwo energetyczne Odbiorcom,  w rozliczeniach przyjmuje się 
strukturę analogiczną do zakupu energii przez przedsiębiorstwo energetyczne od 
Sprzedawcy. 
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5. Bonifikaty i upusty . 
 

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 ustalone w sposób określony odpowiednio w 
Taryfie OSD lub w rozporządzeniu taryfowym. Jeżeli Taryfa OSD lub rozporządzenie 
taryfowe nie wymagają udzielenia bonifikaty bez wniosku odbiorcy, wniosek o 
udzielenie bonifikaty powinien zostać złożony przez Odbiorcę w przewidzianym w 
Umowie trybie dla składania reklamacji. 

 
6. Postanowienia końcowe 
 

W sprawach, które nie są uregulowane w cenniku, stosuje się postanowienia 
Umowy. 

 
7. Ceny za energię elektryczną. 
 
7.1. Ceny obowiązujące do dnia 31 grudnia 2022 roku (ceny zawierają podatek 
akcyzowy). 
 

 
CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
(bez podatku od towarów i usług) 

GRUPA TARYFOWA 
B21 

B21em 
 

B23 
 

C21 
C21em 

 

C11 
C11em 

Cena za energię elektryczną  w  zł/MWh: zł/kWh: 
- całodobową 1581,00 X 1,591 1,591 

- szczyt przedpołudniowy X 1581,00 X X 

- szczyt popołudniowy X 1581,00 X X 

- pozostałe godziny doby X 1581,00 X X 

 
 

  
7.2. Ceny obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 roku (ceny zawierają podatek akcyzowy). 
 

 
CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
(bez podatku od towarów i usług) 

GRUPA TARYFOWA 
B21 

B21em 
 

B23 
 

C21 
C21em 

 

C11 
C11em 

Cena za energię elektryczną  w  zł/MWh: zł/kWh: 
- całodobową 1945,00 X 1,957 1,957 

- szczyt przedpołudniowy X 1945,00 X X 

- szczyt popołudniowy X 1945,00 X X 

- pozostałe godziny doby X 1945,00 X X 
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8. Ceny za energię elektryczną przy sprzedaży rezerwowej. 
 
 
8.1.Ceny obowiązujące do dnia 31 grudnia 2022 roku (ceny zawierają podatek akcyzowy). 
 

 
CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
(bez podatku od towarów i usług) 

GRUPA TARYFOWA 
B21 

B21em 
 

B23 
 

C21 
C21em 

 

C11 
C11em 

Cena za energię elektryczną  w  zł/MWh: zł/kWh: 
- całodobową  

 
2371,00 

 
 

2,386 
- szczyt przedpołudniowy 

- szczyt popołudniowy 

- pozostałe godziny doby 

 
 

8.2.Ceny obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 roku (ceny zawierają podatek akcyzowy). 
 

 
CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
(bez podatku od towarów i usług) 

GRUPA TARYFOWA 
B21 

B21em 
 

B23 
 

C21 
C21em 

 

C11 
C11em 

Cena za energię elektryczną  w  zł/MWh: zł/kWh: 
- całodobową  

 
2917,00 

 
 

2,935 
- szczyt przedpołudniowy 

- szczyt popołudniowy 

- pozostałe godziny doby 

 
 
 

9. Stawki opłat za obsługę handlową. 
 
Sprzedawca nie ustala i nie stosuje stawek opłaty handlowej.  


