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1. INFORMACJE O TARYFIE 
 
1.1. Niniejsza taryfa obowiązuje Odbiorców przyłączonych do sieci Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD), tj. EkoMedia Sp. z o.o. w Starachowicach (EkoMedia, Spółka), 
zwaną dalej "Sprzedawcą" . Zawarte w taryfie ceny oraz warunki ich stosowania dotyczą 
rozliczeń z odbiorcami przyłączonymi do sieci elektroenergetycznej EkoMedia, stosownie 
do zawartych umów i zakresu usług świadczonych przez Spółkę. 

1.2. Taryfa określa: 
a) grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania Odbiorców do tych grup, 
b) ceny energii elektrycznej i warunki ich stosowania, 
c) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi 

Odbiorców i parametrów jakościowych energii elektrycznej. 
1.3. Taryfa uwzględnia postanowienia: 

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (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”; 

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) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu 
obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia 
z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do 
umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania 
danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 
kogeneracji (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1052). 

e) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 
610 z późn. zm.); 

f) rozporządzenia ministra klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wielkości 
udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw 
pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1481). 

1.4. Taryfę stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami i podmiotami stosownie do zakresu 
świadczonych usług i zawartych umów oraz w zakresie nielegalnego poboru energii 
elektrycznej. 

1.5. Ceny energii elektrycznej zawarte w Taryfie zostały ustalone dla parametrów 
jakościowych energii elektrycznej określonych w rozporządzeniu systemowym. 

1.6. Ceny energii elektrycznej zawierają koszty realizacji obowiązku uzyskania 
i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, o których mowa w ustawie o OZE oraz 
wynikających z ustawy o efektywności energetycznej. 

1.7. Ustalone w niniejszej Taryfie ceny energii elektrycznej nie zawierają podatku od towarów 
i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.8. Ustalone w  niniejszej Taryfie ceny energii elektrycznej nie zawierają podatku 
akcyzowego. Podatek nalicza się zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym. 
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2. DEFINICJE 

Stosowane w Taryfie pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w ustawie, ustawie o podatku 
akcyzowym, rozporządzeniu taryfowym oraz rozporządzeniu systemowym. 
 
 
 
3. ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

 

3.1. Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych 

3.1.1. Odbiorcy za świadczone usługi dystrybucji 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: B21, B22, C21 i C11. 

 
GRUPY 

TARYFOWE 
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA 

ODBIORCÓW: 
B21 

 
Zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy 
umownej większej od 40 kW z jednostrefowym rozliczeniem za pobraną 
energię elektryczną. 

B22 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy 
umownej większej od 40 kW z dwustrefowym rozliczeniem za pobraną 
energię elektryczną. 

C21 
 

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 
jednostrefowym rozliczeniem za pobraną energię elektryczną. 

C11 
 

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 jednostrefowym rozliczeniem 
za pobraną energię elektryczną. 

3.1.3. Odbiorca ma prawo wyboru grupy taryfowej zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. 
3.1.2. oraz kryteriami odpowiadającymi grupie taryfowej, wg której będzie rozliczany 
przez Sprzedawcę za energię elektryczną. Wybrana przez Odbiorcę grupa taryfowa 
obowiązuje co najmniej 12 miesięcy. Warunki zmiany grupy taryfowej określa umowa. 
W przypadku gdy Odbiorca, zgodnie z przyjętą zasadą kwalifikacji Odbiorców, może być 
zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej ma prawo wyboru jednej spośród tych 
grup. 

3.1.4. Stany urządzeń pomiarowych na dzień wprowadzenia cen zawartych w niniejszej 
taryfie zostaną ustalone przez sprzedawcę na podstawie średniego dobowego zużycia 
energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym zawierającym datę zmiany cen i stawek 
opłat z zastrzeżeniem pkt. 3.1.7. 

3.1.5. Sprzedawca ma obowiązek zastosowania w rozliczeniach, podanego przez odbiorcę 
w formie pisemnej, stanu urządzenia pomiarowego na dzień zmiany taryfy, po 
uprzednim jego sprawdzeniu. 
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3.1.6. W przypadku stosowania do rozliczeń urządzeń rejestrujących, ceny obowiązujące 
w niniejszej taryfie będą stosowane w rozliczeniach od wskazań zarejestrowanych 
o godz. 2400 dnia poprzedzającego datę obowiązywania niniejszej taryfy. 

3.1.7. 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. 

 

3.2. Zasady rozliczania Odbiorców 

3.2.1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną we wszystkich grupach taryfowych 
przeprowadza się w miesięcznych okresach rozliczeniowych o ile umowa nie stanowi 
inaczej. 

3.2.2. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane  
opłaty za energię elektryczną w wysokości określonej na podstawie prognozowanego 
zużycia tej energii w tym okresie, z uwzględnieniem sezonowości poboru energii 
elektrycznej i trendu poboru energii przez Odbiorcę, w  okresie ostatnich 2 lat. 

3.2.3. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii 
elektrycznej, o którym mowa w pkt 3.2.2., powstanie nadpłata lub niedopłata to: 

a) nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonej na najbliższy okres 
rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu, 

b) niedopłata doliczana jest do pierwszej faktury, wystawionej za najbliższy okres 
rozliczeniowy. 

3.2.4. Sprzedawca stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami: 

a) w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. za sprzedaną lub pobraną energię, ceny tej 
energii zawarte w niniejszej Taryfie, 

b) w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, stawki opłat oraz 
warunki ich stosowania zawarte w aktualnej „Taryfie dla energii elektrycznej w 
zakresie dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia Sp. z o.o. z siedzibą 
w Starachowicach” zatwierdzonej przez Prezesa URE. 

 

3.3. Opłaty za energię czynną 

Opłatę za pobraną energię elektryczną w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn ilości 
sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych w układzie pomiarowo – rozliczeniowym i ceny energii elektrycznej z danej 
grupie taryfowej niniejszej taryfy. 

 

3.4. Zasady korygowania wystawionych faktur 

W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo - 
rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, 
sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur na zasadach określonych 
w taryfie dla energii elektrycznej EkoMedia zatwierdzonej przez Prezesa URE. 
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4. BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH OBSŁUGI 
ODBIORCÓW I PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH ENERGIIELEKTRYCZNĄ 

Za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii oraz za niedotrzymanie standardów 
jakościowych obsługi odbiorców, określonych w rozporządzeniu systemowym, odbiorcom na 
ich wniosek przysługują bonifikaty ustalone w sposób określony w taryfie dla energii 
elektrycznej EkoMedia zatwierdzonej przez Prezesa URE. 
 
 
 
5. CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH 

obowiązujące od 1.01.2023r. 
 
 

 
Strefa całodobowa 

cena netto*) 
 

Strefa 
całodobowa/dwustrefowa 

cena netto**) 
 

Opłata handlowa 
cena netto 

 [zł/MWh] [zł/ppe/miesiąc] 

B21 2589,00 2594,00 34,00 

B22 2589,00 2594,00/2594,00 34,00 

 [zł/kWh] [zł/ppe/miesiąc] 

C21 2,589 2,594 17,50 

C11 2,589 2,594 9,50 

*) Ceny nie zawierają podatku VAT i podatku akcyzowego. 
**) Ceny nie zawierają podatku VAT; zawierają podatek akcyzowy 5,00 zł/MWh. 

 

 

 

 


