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1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy Cennik ma zastosowanie dla Odbiorców obsługiwanych przez MERA OPERATOR
Sp. z o.o., zwaną dalej Sprzedawcą.
1.2. Obszar działania Sprzedawcy obejmuje teren Parku Przemysłowego ZAP w Ostrowie Wielkopolskim.
1.3. Cennik zawiera rodzaje oraz wysokość:
a)

cen za energię elektryczną,

b)

stawek opłat handlowych.

1.4. Cennik uwzględnia postanowienia:
a)

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 716
z późn. 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. z 2019 r.
poz. 503 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

1.5. 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.
1.6. Cennik stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami i innymi podmiotami stosownie do zakresu
świadczonych usług oraz zawartych umów kompleksowych i umów sprzedaży energii elektrycznej.
1.7. W niniejszym Cenniku zawarte są ceny energii elektrycznej dla Odbiorców końcowych dokonujących zakupu energii na własny użytek, uwzględniające koszty obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz koszty obowiązkowego zakupu energii wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.
1.8. 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.
1.9. 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
Stosowane w Cenniku pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w Ustawie i rozporządzeniu
taryfowym.

3.

OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

3.1. Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych
3.1.1. Odbiorcy za sprzedaną energię elektryczną rozliczani są według stawek opłat właściwych dla
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grup taryfowych. Podział Odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest według kryteriów
określonych w §6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego.
3.1.2. Ustala się następujące grupy taryfowe:
C21

-

dla Odbiorców 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

-

dla Odbiorców 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.

3.2. Ogólne zasady rozliczania Odbiorców
3.2.1. Odbiorcy za sprzedaną energię elektryczną rozliczani są według ceny właściwej dla grupy
taryfowej C11 i C21.
3.2.2. Rozliczenia za sprzedaną energię przeprowadza się w okresach miesięcznych. Za prowadzoną przez Sprzedawcę obsługę związaną z wystawianiem faktur i ich dostarczaniem stosowana
jest opłata handlowa w wysokości określonej w pkt 6.2 Cennika.
3.2.3. Opłata handlowa naliczana jest miesięcznie, w pełnej wysokości, oddzielnie dla każdego Odbiorcy, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.
3.2.4. 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.
3.2.5. Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane są na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla poszczególnych miejsc dostarczania określonych w umowie.
3.3. Zasady korygowania wystawionych faktur
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur.

4.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Rozliczenia za energię elektryczną czynną - opłatę za pobraną energię elektryczną w okresie
rozliczeniowym stanowi iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny energii elektrycznej.

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
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w §42 pkt 1), pkt 10) i pkt 11) rozporządzenia taryfowego lub każdym późniejszym akcie prawnym określającym te stawki.

6.

CENA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

6.1. Cena energii dla grupy taryfowej C11 i C21 -

0,51491 zł/kWh.

W cenie energii zawarta jest akcyza, której stawka w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia
31 maja 2022 r. jest obniżona z 5 zł / 1 MWh do 4,60 zł / 1 MWh.
6.2. Stawka opłaty handlowej

-

20,00 zł/m-c.

6.3. Cena energii i stawka opłaty handlowej nie zawierają podatku VAT. W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podatek VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. jest obniżony z 23%
do 5%.

7.

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