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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Niniejszy cennik obowiązuje odbiorców energii elektrycznej zaopatrywanych przez przedsiębiorstwo energetyczne – 
PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, zwane dalej „Sprzedawcą”. 

1.2. Cennik zawiera rodzaje oraz wysokość:  
a) cen energii elektrycznej,  
b) stawek opłaty handlowej rozliczenia odbiorców,  
a także warunki ich stosowania.  

1.3. Cennik uwzględnia postanowienia: 
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późniejszymi zmianami), 

zwanej dalej „ustawą”,  
b) rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017, poz. 2500 z późniejszymi 
zmianami), 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 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1114 z późn. zm.) wraz z 
przepisami wykonawczymi; 

e) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018r., poz. 1269, z późn. zm.) wraz z 
przepisami wykonawczymi; 

f) ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r., poz. 831) wraz z przepisami 
wykonawczymi; 

g) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.) 
1.4. Cennik stosuje się w rozliczeniach z odbiorcami stosownie do zakresu świadczonych usług i zawartych umów. 

1.5. Ustalone w Cenniku ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich 
podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

1.6. Rozliczenia oparte na wskazaniach urządzeń do pomiaru poboru mocy i zużycia energii elektrycznej, dokonywane 
są z dokładnością odpowiednio do 1 kW i do 1 kWh.  

 
 
2. DEFINICJE  

Niniejszy Cennik został sporządzony z uwzględnieniem postanowień Taryfy dla energii elektrycznej, zatwierdzonej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanej dalej „Taryfą”, która dotyczy w szczególności stawek opłat z tytułu 
świadczonej usługi dystrybucji energii elektrycznej. 

Stosowane w Cenniku pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w Taryfie, a w razie braku ich zdefiniowania w Taryfie - 
są zgodne z definicjami określonymi w ustawie, rozporządzeniu taryfowym, rozporządzeniu systemowym oraz Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Sprzedawcy. 
 

3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

3.1. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH 

Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych zgodnie z niniejszym Cennikiem są tożsame z tymi zasadami 
określonymi postanowieniami Taryfy.  

3.2. STREFY CZASOWE  

Strefy czasowe dla poszczególnych grup taryfowych w niniejszym Cenniku są tożsame z tymi strefami określonymi 
postanowieniami Taryfy. 

3.3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA ODBIORCÓW  

3.3.1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną przeprowadza się w okresach rozliczeniowych wynikających z 
odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie  

3.3.2. W przypadkach uzasadnionych specyficznymi warunkami sprzedaży energii elektrycznej sprzedawca może 
dokonywać rozliczeń w okresach innych, niż podane w pkt 3.3.1., uzgodnionych przez strony w umowie.  

3.4. ZASADY KORYGOWANIA WYSTAWIONYCH FAKTUR  

3.4.1. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które 
spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię elektryczną, sprzedawca dokonuje korekty 
wystawionych faktur. 

3.4.2. Korekty faktur, o których mowa w punkcie 3.4.1. obejmują cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały 
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stwierdzone nieprawidłowości lub błędy. 
3.4.3. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur, o których mowa w punkcie 3.4.1. jest wielkość błędu wskazań 

układu pomiarowo-rozliczeniowego. 
3.4.4. Jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w punkcie 3.4.3. nie jest możliwe, podstawę do obliczenia 

wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie 
sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy  
w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. Przy 
wyliczeniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne 
udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru energii elektrycznej. 

3.4.5. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej, podstawą ustalenia korekty jest 
wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 

3.4.6. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres 
rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu, o czym poinformuje sprzedawcę w formie pisemnej. 

 
4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  

4.1. ROZLICZENIA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CZYNNĄ  

4.1.1. Opłatę za energię elektryczną pobraną w okresie rozliczeniowym oblicza się jako sumę iloczynów ilości sprzedanej 
energii w poszczególnych strefach czasowych doby, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, z zastrzeżeniem pkt 4.1.2. oraz ceny energii elektrycznej 
w danej grupie taryfowej i danej strefie czasowej.  

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 znamionowych tych urządzeń, z wyłączeniem silników syren 
alarmowych, o których mowa w pkt 3.1.4. lit. b). Dla silnika syreny alarmowej miesięczne zużycie energii 
elektrycznej ustala się na poziomie 1 kWh.  

4.2. OPŁATA HANDLOWA 

4.2.1. Odbiorca energii elektrycznej za obsługę handlową, polegającą m.in. na prowadzeniu ewidencji wpłat należności i 
innej ewidencji zapewniającej poprawność rozliczeń obciążany jest miesięczną opłatą zwaną opłatą handlową.  

4.2.2. Opłata handlowa naliczana jest w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie  
lub rozwiązanie umowy.  

 

5. TABELE CEN I STAWEK OPŁAT 

TABELA CEN I STAWEK OPŁAT DLA GRUP TARYFOWYCH B21, B22, B23, B33 

CENA LUB STAWKA 
GRUPA TARYFOWA 

B21 B22 B23 B33 

1 2 3 4 5 

Cena  energii elektrycznej czynnej  w  zł/MWh: 420,00 

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c - 

TABELA CEN I STAWEK OPŁAT DLA GRUP TARYFOWYCH C21, C22b, C11 

CENA LUB STAWKA 
GRUPA TARYFOWA 

C21 C22b C11 

1 2 3 4 

Cena  energii elektrycznej czynnej  w  zł/MWh: 420,00 

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c - 

TABELA CEN I STAWEK OPŁAT DLA GRUPY TARYFOWEJ R  

CENA LUB STAWKA GRUPA TARYFOWA R 

1 2 

Cena energii elektrycznej czynnej  całodobowej w  zł/MWh: 420,00 

 
6. CENY I STAWKI OPŁAT SPRZEDAŻY REZERWOWEJ 

 

TABELA CEN I STAWEK OPŁAT DLA GRUP TARYFOWYCH B21, B22, B23, B33 

CENA LUB STAWKA 
GRUPA TARYFOWA 

B21 B22 B23 B33 

1 2 3 4 5 

Cena  energii elektrycznej czynnej  w  zł/MWh: 631,99 
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Stawka opłaty handlowej w zł/m-c - 

TABELA CEN I STAWEK OPŁAT DLA GRUP TARYFOWYCH C21, C22b, C11 

CENA LUB STAWKA 
GRUPA TARYFOWA 

C21 C22b C11 

1 2 3 4 

Cena  energii elektrycznej czynnej  w  zł/MWh: 631,99 

Stawka opłaty handlowej w zł/m-c - 

TABELA CEN I STAWEK OPŁAT DLA GRUPY TARYFOWEJ R  

CENA LUB STAWKA GRUPA TARYFOWA R 

1 2 

Cena energii elektrycznej czynnej  całodobowej w  zł/MWh: 631,99 

 


