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1.Informacje ogólne.
1.1.

Niniejsza taryfa obowiązuje w roz|tczęniach z odbiorcami obsługiwan5zmi
przedsiębiorstwo energetyczne - UNIHUT S.A. z sledzlbąw Krakowie,

prZęZ

ul Jeziersktego'7, zwarrę w dalszyrrr ciągu ,,sprzedawcą".

1.2.

T aryfa zawięr a

a)
b)
c)

ceny energii elektrycznej,

bonifikat zanledotrz\.manie parametrów technicznych energii elektrycznĄ oraz
opłaty za niedotrzyrrranie standardów j ako ściowych obsługi odbiorców.
stawki opłat abonamentowych

arfauwzględnia postanowienia:
a) Ustawy z dnta 10 kwietni a 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. IJ. 2006 Nr 89,
p oz. 62 5, z poźnlĄszs,mi zmtanarn7), zw anej dalej,,ustawą",
b)' Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sPrawie
szciegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz roz|iczen w obrocie
eliktryczną (Dz, U. z ż0I1 r. Nr 189, poz. tt265), zwanego dalej
".r".gią
o zp or ządz eni em taryfowym",

T

c)

d)
'

e)

0
g)
I.4.

dzaj e oraz wysoko ść:

grupy taryfowe i kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup,

d)
1.3.

ro

,,r

dnta 4 mąa 2001 f. w sprawie
szciegółowych warunków fuŃcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. z2007 r. Nr 93, poz.623 z późnlejszymt zmianarrti), zwanego dalej
Rozporządzenia Ministra Gospodarki

z

,,rozporządzeniem systemowym".
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 pażdzterrttk 2012 r. w sPrawie
szciegółowego zakresu obowiązków uzyskania t przedstawienia do umorzenia
świad-ęctw póchodzeni a, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej
i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłachenergii oraz obowiązku

potwierdzańa danych dotyczących ilościenergii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnym źrodle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229),
Rozporuądzenia Ministra Gospo darki z dnta 26 lipca 2071 r. w sprawie sPosobu
obltlzania danych podanych we wniosku o wydanie świadectw pochodzenta z
kogeneracj I oraz szózegółowego zakresu obowiązków uzyskania i Przedstawienia
do umorzenia świadectw pocho dzenia, utszczenta opłaty zastępczej i obowiązku
potwierdzania danych dotyczących ilościenergii elektrycznej wytworzonej w
wysokosprawnej kogeneracj i (Dz,IJ. z20I1 r. Nr. I76,poz. 10524).
Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. - Podatek akcyzowy (Dz. U. z 2009 r, Nr 3, poz,

II,zpóz. zmianaml).

Ustawa z 15 kwietnia2OI1- Ustawa o efektywności energetycznej (DZ.IJNR 94 oz.55I zpóz. zmianaml

Ceny energii elektrycznej zawarte

w taryire

z20II

zostały ustalone dla Parametrów

akościowych energii określonychw rozporządzentu systemow5rm.
W niniejszej tary,{ie ceny energii elektrycznej zawierają koszty obowiązkowego zakuPu
i umorzenia świadectw pochódzęI7la ęrletgii wytwarzanej w odnawialnych Źródłach
energii oraz koszty obówiązkowego zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia
energii wytwarzanej w wysoko sprawnej kogeneracji:
Ustalone w taryfie ceny energii elektrycznej nie zawl,eraląpodatku od towarów i usług
(VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT 23% naltcza się zgodnie z

j

1.5.

1.6

obowiązuj ą c.,rrrl przepis ami.
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Ustalone w taryfie ceny energii elektrycznej zawrcrają podatek akcyzowy, W
odniesieniu do nich podatek akcyzowy nalicza się zgodnie z obowiązl$ącp|

przepisami.

1.8

W przypadku zmtany rozporządzenia w pkt. 1.3.e ceny energii mogą ulec zmianie
ko s zt do datko

2.

wych

ob o wi ązkó

w wynikaj ą cy ch z zmiany

ro

zp or

o

ządzenia.

Definicje.

Stosowane w taryfie pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w ustawie, rozporządzeniu
taryfowym or az r o zp or ządzeniu systemowym.

3.

Ogólne zasady roz|iczeń za dostawę energii elektrycznej
i świadczone usługi dystrybucji.

3.I. Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych.

i świadczone usługi dystrybucji
rozltczani są według cen i stawek opłat właściwychdla grup taryfowych. Podział
odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest wg krleriów określonych w § 8 ust. 1
rozporządzenia tary{owego ze szczególn5rm uwzględnieniem poziomu napięcia
zasllania w miejscu dostarczania energii, wartościmocy umownej, liczby stref
czasowych oraz rodząu stref czasowych.

3.1.1. Odbiorcy za dostarczoną energię elektryczną

3.I.2. Ustala

XYU

się następujący sposób konstrukcji symboli grup taryfowych:

V

Litery oznaczające poziom napięcia sieci, z której energia dostarczanajest
odbiorcom:

B: napięcie śrędnie( SN),
C: napięcie niskie ( nN.),

Cyfry oznaczające wielkośćmocy umownej:
1: moc nie wyższa niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenta
przedlicznlkowego w torze prądowym nie większy niż 63 A,

2: moc wyższa od

40

kW i niższa od

30

000 kW lub

prąd

znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym
większy od 63 A,

Cyfry oznaczające licńę rozliczeniowych stref czasowych:
1: jednostrefowa,
2: dwustrefowa,

Litery odnoszące się do grup taryfowych
w strefach:
ai h

b

-

szcz7towej

BiC

oznaczĄą rozliczenia

i pozaszczytowej,

dziennej i nocnej.

mgr JusĘno Bujok
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3.1.3. W oparciu o zasady podziału odbiorców określonew pkt 3.1.2 ustala się następujące
grupy taryfowe:

a)
b)

dla odbiorców zasilanych z sieci SN
dla odbiorców zasilanych z sieci nN

3.I.4. Grupa taryfowa

R

- 821
- C1I,

C22a, C2I,

nie ma zastosowanie w rozltczęniach

z

odbiorcami energii

elektrycznej

3.1.5. Wybrana przęz odbiorcę grupa taryfowa obowiązuje, co najmniej 12 miesięcy.
Warunki zmlany grupy taryfowej określaumowa sprzedaży energii elektrycznej.

3.I.6. Odbiorca pobierający energię elektryczną z więcej niż jednego miejsca dostarczanta
na tym samym poziomie napięcia, w sl.tuacji, gdy służąone do zasilania jednego
zespołu urządzeń, kwalifikowany jest do grupy taryfowej jednakowej dla wszystkich
miejsc dostarczania.

3.I.1. Odbiorca, który pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania, położonych
w sieci o róznych poziomach napięć, jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie
w kazdym ztychmiejsc.

3.2.

Strefy czasowe.

3.2.I. Strefv czasowe
Miesiąc

1.
ż.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.

SĘczeń

Luty
Marzec

Kwiecień
Maj
Czerwiec

Lipiec

Sierpień
Wrzesięń

11.

1ż.

Grudzień

rozliczęniańz odbiorcami srup tarvtbw

stręfu szczłtowe
wieczorna
Ranna
ż

l

paździęmtk
Listopad

10.

stosowane w

Nocna
5

3

800

1 100

800

1 100

800

l l00

800

1 100

- 2100
1600 2100
1800 - 2l00
1900 2 00
00
2000 - 2
00
2000 - 2
00
1600

800

1 100

800
800

l l00
l 100

800

1 100

2000

800

l

100

1900

800

l l00

1800

800

1

l00

800

1

l00

3.2,2. Zegary sterujące

Cż2a

stręfu oozaszcz\towe
Dztenna

2000

-2
-

-2

1600 1600 -

w

2

00
00

i
i
600 - 800 i
600

-

800

600 _ 800

i
i
600 - 800 i
600 - 800 i
600 _ 800 i
600 _ 800 i
600

-

800
600 _ 800

l t00 _ 1600
ll00 _ 1600
1100

-

1800

1100

-

1900

1100 _ 2000
1100 - 2000
1100 - 2000
1100 _ 2000
1100 _ 1900

żI00 600
ż|00 600
ż100

600

00 .00
ż -o
00 .00
ż -o
00
ż _ 600
00 .00
ż -o
2
2

00 _
600
00 _

600

2100

600 _ 800

1 100

l 800

2100 - 600

2100

600 _ 800

1 100

l 600

2100 - 600

2100

600 _ 800

l

1

600

2100 - 600

100

układach pomiarowo-rozlięzeniowych zainstalowanych

w strefach czasowych ustawia się według czasu zimowego
i nie zmienia się w okresie obowiązywanla czasu letniego. Powyższa zasada nie jest
stosowana w przypadku, gdy zegary umożliwiają automatyczne ltrzymanie godzin

u odbiorców rozltczanych

stref w okresie obowiązywafila ezasu letniego i zimowego

3.3.

Ogólne zasady roz|iczania odbiorców.

3.3.1. Rozliczeniazasprzedaną energię elektryczną dlaodbiorców grup B,C,przeprowadza
się w okresach miesięcznych.

3.3.2. W przypadkach uzasadnionych specyficznyrrri warunkami dystrybucji lub sprzedaży
energii elektrycznej mozliwe jest dokonywanie rozliczęń w okresach innych,
niż podane w pkt. 3.3.1

.
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3.3.3. Jężęlt okres rozliczeniowy jest dłuzszy niż miesiąc, w okresie tyrrr mogą byó
pobierane opłaty za dostawy energii elektrycznej w wysokościokreślonej
na podstawie prognozowanego

zużyciaw bzm okresie.

3.3.4. Jeżelt w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zlżycia energii
elektrycznej, o któryrrr mowa w pkt. 3.3.3., powstanie nadpłata lub niedopłata

za dostar czoną energię :
a) naĘłata podlega zaltczenil na poczet płatnościna najbliźszy okres rozltczeniowy,
o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu,
b) niedopłata doliczana jest do pierwszego rachunku, ustalonego dla najbliższego
o kre su r o zliczęniowego.

3.3.5.

W

przypadku - trwającej dłńej niZ jeden okres rozliczeniowy - niesprawności
elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnościąodbiorcy, która
uniemożliwia określenie ilościpobranej energii w strefach, do rozliczeń stosuje się
grupę taryfową dostosowaną do zainstalowanych sprawnych urządzeńpomiarowych.

3.3.6, W przypadku uszkodzenia, o którrłn mowa w pkt. 3.3.5., trwającego krócej niz jeden
okres rozliczeniowy lub w przypadku uszkodzenia elemęntu układu pomiaroworoz|tczęt"tiowego będącego własnościąsprzedawcy, ilośćenergii pobranej
w poszczególnych strefach czasowych doby ustala się na podstawi'e proporcji
odniesionych do zużycia w tych strefach w okresie rozltczeniowyrn poprzedzającym

lń

następującym po okresie niesprawności.

3.4. Zasadv korygowania wystawionych faktur.

3.4.I.W
p

przypadku stwierdzenia błędów

omi arowo

-r o

zli częntow ego, któ re

sp

o

w

pomiarze lub odczycie wskazań układu
ści

wo dow ał y zaw yżenl,e \ub zantżeni e nal ęzno

zapobraną energię elektryczną, sprzedawca dokonuje korekty wystawionych faktur

3.4.2. Korekta faktury w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w pkt.
3.4.1, obejmuje cily okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały
stwierdzone błędy.

3.4.3. Podstawą rozliczęnta przy korekcie faktur jest wielkośćbłędu wskazań układu
pomi

aro wo -r o

zliczentowe go.

3.4.4. IężęIi określeniebłędu o którym mowa w pkt. 3.4.3

ntę jest mozliwe, podstawą do
obliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczbajednostek energii elektrycznej za
okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo
wskazywanych przęz układ pomiarowo- roz|iczęniowy w poprzednim okresie
roz|tczęntowyTn , pomnozonym poprzez liczbę dni okresu którego dotyczyła korekta
faktury. Przy ustalaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru
energii elektrycznej oraz innę udokumentowane okoliczności mające wpływ na
wielkośćpoboru energii elektrycznej.

3.4.5. Jężęli nie mozna ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na
podstawie okresu poprzedniego, podstawą ustalenia korekty jest wskazanie układu
p

omi aro wo

-r o

zliczeni ow e go z następne go o kre su

ro

zli czeniow e go .

3.4.6. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczęn podlega zaltczęntu na poczet płatnościw
najbltższym okresie rozliczeniowym, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu.

4.

Szczególowe zasady rozliczeń za energię elektryczną.

4.1. Rozliczenia za energię elektryczną czynną.
-7
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4.1.I. Opłatę za pobraną energię elektryczną w okresie rozliczęniowyn stanowi iloczyn
ilościsprzedanej energii w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na
podstawie wskazń lrządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowotozllczęniow)rm.

4.I.2. W rozliczeniach stosuje się jeden zęstaw cen sprzedaży energti dla odbiorców
końcowych, przyŁączonymi bezpośredniodo sięci Przedsiębiorstwa dokonującyni
zakupu energii na własne potrzebybez dalszĄ odsprzedaży .

5.

Bonifikaty za niedotrzymanie

elektrycznei

oraz

opłaty
j akościowych obsługi odbiorców.

parametrÓw technicznych energii
za niedotrzymanie standardów

5.1.

Za niędotrzymanie parametrów technicznych energii, określonych w rozporządzeniu
przyłączeniowym, odbiorcom przysługują bonifikaty określone w § 42 rozporządzenta

taryfowego

5.2.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest rozpatrzyć wniosek o udzieleniu upustu w terminie
30 dni od datyjego złożęnia
5.1. 5.3 Zaniedotrztmanie standardów jakościowychobsługi odbiorców, określonych w §
42 rozporządzenia taryfowego, odbiorcom na ich wniosek przysługują bonifikaty
ustalone w sposób określonyw § 43 rozporządzenia taryfowego, na podstawie
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym
poprzedzĄący rok zatwierdzęnia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa GUS
ogłaszanynr w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej ,, Monitor Polski". Przeciętne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku 2013 wyniosło 3650,06 zł (M.P. z

20I4r,poz.

146).
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6.

Tabele cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych

przyłączonych do sieci LINIHUT S.A.

6.I

Grupa taryfowaB2l

Lp.

B2l

Treść

oBRoT
1

Cena za energię elektryczną, czyfffLą
w złlMWh

o
2.

6..2

całodobową

265,35

Stawka opłaty rozliczęniowej w złlm-c

35,51

Grupy taryfowe Cl1, C2l,C22a.
Lp.

Treść

C11

)BRoT
1.

C21

C22a

Cena za energię elektryczną,
czynną

w złkWlt

2.

o

całodobową

c

szczytowa

x

x

0,3264

o

Pozaszcz5Ąowa

x

x

0,2354

9,58

19,16

19,16

0,2892 0,2799

Stawka opłaty rozItczęniowej w
złlm-c*

X

Ymr
-9-

