TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - SPRZEDAŻ REZERWOWA, WM Malta sp. z o.o.
(zatwierdzona przez Zarząd WM Malta Sp. z o.o. i obowiązuje od dnia 1 listopada 2018 r.)
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INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza Taryfa została sporządzona i przyjęta przez WM
Malta spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
(zwaną dalej „Sprzedawcą”), i obowiązuje Odbiorców, dla
których Sprzedawca jest Sprzedawcą rezerwowym.
Taryfa obowiązuje, w rozliczeniach z Odbiorcami, od dnia
zaistnienia przesłanki powodującej rozpoczęcie sprzedaży
rezerwowej przez Sprzedawcę.
Taryfa określa:
a) ceny za energię elektryczną i warunki ich stosowania,
b) stawki opłaty handlowej rozliczenia Odbiorców i
warunki ich stosowania,
c) bonifikaty
za
niedotrzymanie
standardów
jakościowych obsługi Odbiorców,
d) opłaty dodatkowe za czynności lub usługi realizowane
na dodatkowe zlecenie Odbiorców.
Taryfę stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami, na rzecz
których Sprzedawca jako Sprzedawca rezerwowy realizuje
sprzedaż rezerwową energii elektrycznej, niezależnie od
tego czy strony zawarły Umowę w formie pisemnej, w
sposób wyraźny, dorozumiany, czy przez czynności
konkludentne.
Taryfa uwzględnia postanowienia:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”,
b) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 2500 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) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1114 z późn. zm.) wraz z
przepisami wykonawczymi,
e) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1269, z
późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
f) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831) wraz z
przepisami wykonawczymi,
g) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn.
zm.).
W Taryfie zawarte są dwa zestawy cen energii
elektrycznej:
a) pierwszy - przeznaczony dla energii zakupionej na
użytek
własny,
uwzględniający
koszty
obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw
efektywności energetycznej, świadectw pochodzenia
energii odnawialnej, świadectw pochodzenia z
biogazu i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub
koszty opłaty zastępczej,
b) drugi - przeznaczony dla energii zakupionej do dalszej
odsprzedaży, nieuwzględniający kosztów, o których
mowa w punkcie 1.6 lit. a).
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2.

Ustalone w Taryfie ceny energii elektrycznej zawierają
podatek akcyzowy w stawce określonej w ustawie o
podatku akcyzowym.
Jeżeli Odbiorca nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu
ustawy o podatku akcyzowym, ceny określone w punkcie 7
ulegają obniżeniu o obowiązującą stawkę akcyzy.
Ceny energii elektrycznej zawarte w Taryfie zostały
ustalone dla parametrów jakościowych energii
elektrycznej, określonych w rozporządzeniu systemowym.
Sprzedawca o zmianie cen, opłat lub warunków w
aktualnie obowiązującej Taryfie lub wprowadzeniu nowej
Taryfy poinformuje Odbiorcę z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem, przesyłając Odbiorcy nową treść. Zmiana
Taryfy lub wprowadzenie nowej Taryfy nie stanowi zmiany
Umowy i wiąże Odbiorcę od dnia wskazanego przez
Sprzedawcę.
DEFINICJE

2.1.
Taryfa – niniejsza Taryfa dla energii elektrycznej –
sprzedaż rezerwowa.
2.2.
Grupa taryfowa – grupa Odbiorców pobierających
energię elektryczną, dla których stosuje się jeden zestaw cen i
stawek opłat ora z warunków ich stosowania.
2.3.
Odbiorca – każdy, kto kupuje energię elektryczną na
podstawie umowy z Przedsiębiorstwem energetycznym.
2.4.
Odbiorca końcowy – Odbiorca dokonujący zakupu
energii elektrycznej na własny użytek; do własnego użytku nie
zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na
potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji.
2.5.
Miejsce dostarczania – punkt w sieci, do którego
Przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną,
określony w Umowie sprzedaży energii elektrycznej albo Umowie
kompleksowej bądź Umowie, będący jednocześnie miejscem jej
odbioru energii elektrycznej.
2.6.
Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi
rozliczeniowymi odczytami wskazań Układu pomiaroworozliczeniowego.
2.7.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne
urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w
szczególności liczniki energii czynnej oraz przekładniki prądowe i
napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące
bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i
rozliczeń za tę energię.
2.8.
Przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania,
dystrybucji lub obrotu energią elektryczną na podstawie
posiadanych koncesji.
2.9.
Operator
Systemu
Dystrybucyjnego
(OSD)
–
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej na podstawie posiadanych
koncesji, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie
dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację,
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci
dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

2.10.
Umowa
kompleksowa
–
umowa
zawierająca
postanowienia Umowy sprzedaży energii elektrycznej i Umowy o
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawarta ze
Sprzedawcą.
2.11.
Umowa sprzedaży energii elektrycznej – umowa zawarta
ze Sprzedawcą, określająca wzajemne prawa i obowiązki związane
ze sprzedażą energii elektrycznej na rzecz Odbiorcy.
2.12.
Umowa – Umowa rezerwowej sprzedaży energii
elektrycznej.
2.13.
Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa
zawarta z OSD określająca wzajemne prawa i obowiązki związane
ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz
Odbiorcy.
2.14.
Sprzedawca lub Sprzedawca rezerwowy – WM Malta sp.
z o.o. jako Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność
w zakresie obrotu energią elektryczną dla Odbiorców
przyłączonych do sieci OSD, z którymi ma zawartą generalną
umowę dystrybucyjną umożliwiającą prowadzenie sprzedaży
rezerwowej.
Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Taryfy, o ile nie
zostały zdefiniowane powyżej, posiadają znaczenie określone w
dokumentach przywołanych w punkcie 1.5 Taryfy.
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Zasady kwalifikacji i rozliczania Odbiorców

3.1.1.
Odbiorca kwalifikowany jest do Grupy taryfowej zgodnie
z kryteriami wynikającymi z obowiązującej taryfy OSD oraz/lub z
zawartej z OSD umowy, według której jest lub będzie rozliczany za
świadczone usługi dystrybucji.
3.1.2.
Odbiorca za zakupioną energię elektryczną ponosi opłaty
według cen energii elektrycznej i stawek opłat zawartych w
punkcie 7.
3.1.3.
Rozliczenia z Odbiorcami za energię elektryczną
przeprowadza się w Okresach rozliczeniowych wynikających z
odczytów Układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonanych przez
OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Sprzedawcę.
3.1.4.
W przypadkach uzasadnionych specyficznymi warunkami
sprzedaży energii elektrycznej Sprzedawca może dokonywać
rozliczeń w okresach innych niż podane w punkcie 3.1.3,
uzgodnionych przez strony w Umowie.
3.1.5.
Jeżeli Okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w
okresie tym mogą być pobierane opłaty w wysokości określonej na
podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej w tym
okresie, ustalonego na podstawie zużycia wyznaczonego w
oparciu o rzeczywiste odczyty urządzeń pomiaroworozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego
roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem punktu 3.1.6.
3.1.6.
W prognozach, o których mowa w punkcie 3.1.5, należy
uwzględniać zgłoszone przez Odbiorcę istotne zmiany w poborze
energii elektrycznej.
3.1.7.
Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie
prognozowanego zużycia, o którym mowa w punkcie 3.1.5,
wystąpi nadpłata, to podlega ona zaliczeniu na poczet płatności na
najbliższy Okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej
zwrotu, natomiast niedopłata jest doliczana do pierwszej faktury
wystawianej za najbliższy Okres rozliczeniowy.

3.1.8.
W przypadku zmiany cen i opłat w aktualnie
obowiązującej Taryfie lub wprowadzenia nowej Taryfy dla
sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej w czasie trwania
Okresu rozliczeniowego dla Odbiorców zasilanych na niskim
napięciu, ilość energii elektrycznej sprzedanej tym Odbiorcom w
okresie od dnia ostatniego odczytu do dnia poprzedzającego dzień
wejścia w życie taryf może być wyliczona w oparciu o
średniodobowe zużycie energii elektrycznej tych Odbiorców w tym
Okresie rozliczeniowym, o ile wielkość energii nie wynika z
rzeczywistego odczytu lub Odbiorca nie zgłosi stanu licznika na
dzień zmiany taryf.
3.1.9.
Za przekroczenie terminu płatności faktur za energię
elektryczną, za każdy dzień opóźnienia, nalicza się odsetki za
opóźnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.2

Zasady korygowania wystawionych faktur

3.2.1.
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub
odczycie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych
nieprawidłowości Sprzedawca dokonuje korekty wystawionych
faktur na zasadach określonych w Umowie.
3.2.2.
Korekty faktur, o których mowa w punkcie 3.2.1,
obejmują cały Okres rozliczeniowy lub okres, w którym
występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy.
3.2.3.
Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur, o
których mowa w punkcie 3.2.1, jest wielkość błędu odczytu lub
wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego.
3.2.4.
Jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w
punkcie 3.2.3, 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 pomiaroworozliczeniowy 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.
3.2.5.
Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia
energii elektrycznej, podstawą ustalenia wielkości korekty jest
wskazanie Układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego
Okresu rozliczeniowego.
3.2.6.
Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega
zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy Okres
rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu, natomiast
niedopłata jest doliczana do pierwszej faktury wystawianej za
najbliższy Okres rozliczeniowy.
4.
SZCZEGÓŁOWE
ELEKTRYCZNĄ

ZASADY

ROZLICZEŃ

ZA

ENERGIĘ

4.1
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, oraz ceny energii
elektrycznej w danej Grupie taryfowej i danej strefie czasowej.
4.2.
Rozliczenia z Przedsiębiorstwami energetycznymi w
zakresie energii podlegającej dalszej odsprzedaży Odbiorcom
przyłączonym bezpośrednio do ich sieci.
4.2.1.
W rozliczeniach z Przedsiębiorstwami energetycznymi, o
których mowa w punkcie 4.2, sprzedaż energii rozliczana będzie w

proporcjach zgodnych ze złożonym oświadczeniem, o którym
mowa w punkcie 4.2.2, na podstawie:
a)
cen energii elektrycznej zawartych w tabeli w punkcie
7.1 lit. a) oraz 7.2 – dla ilości energii zakupionej na użytek własny,
b)
cen energii elektrycznej zawartych w tabeli w punkcie
7.1 lit. b) – dla ilości energii podlegającej dalszej odsprzedaży.
4.2.2.
Podstawę do zastosowania w rozliczeniach cen energii
elektrycznej, o których mowa w punkcie 4.2.1 lit. b), stanowi
oświadczenie Przedsiębiorstwa energetycznego, podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentacji, składane Sprzedawcy po
zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego. Oświadczenie
winno zawierać w szczególności dane z podziałem na Miejsca
dostarczania,
umożliwiające
Sprzedawcy
identyfikację
Przedsiębiorstwa energetycznego, oraz ilości energii zakupionej na
użytek własny i odsprzedanej Odbiorcom.
4.2.3.
Ilość energii elektrycznej wykazana w oświadczeniu, jaką
Przedsiębiorstwo energetyczne zakupiło w danym Okresie
rozliczeniowym na użytek własny oraz odsprzedało Odbiorcom
przyłączonym do swojej sieci, nie może być większa od ilości
wykazanej przez Układ pomiarowo-rozliczeniowy, na podstawie
którego dokonywane są rozliczenia między Sprzedawcą i
Przedsiębiorstwem energetycznym.
4.2.4.
W
przypadku
braku
Układów
pomiaroworozliczeniowych, 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.
4.2.5.
W przypadku niezłożenia przez Przedsiębiorstwo
energetyczne oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4.2.2,
podstawą do rozliczania łącznej ilości energii elektrycznej
wykazanej przez Układ pomiarowo-rozliczeniowy będą ceny
energii elektrycznej, o których mowa w punkcie 4.2.1 lit. a).
4.2.6.
Szczegółowe zasady rozliczeń za energię zakupioną od
Sprzedawcy i odsprzedaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne,
w tym terminy i sposób składania oświadczeń oraz korygowania
należności wraz ze wzorem oświadczenia, określa Umowa.
5.

OPŁATA HANDLOWA ROZLICZANIA ODBIORCÓW

5.1. Odbiorcy energii elektrycznej za ich handlową obsługę,
polegającą między innymi na prowadzeniu ewidencji wpłat
należności i innych ewidencji zapewniających poprawność
rozliczeń, obciążani są miesięczną opłatą zwaną opłatą handlową
rozliczania Odbiorców.
5.2.
Opłata handlowa rozliczania Odbiorców pobierana jest
za każdy miesiąc w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca,
w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie Umowy.
5.3.
Stawki opłaty handlowej rozliczania Odbiorców
skalkulowane zostały w przeliczeniu na Układ pomiaroworozliczeniowy.
6.
BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE
JAKOŚCIOWYCH OBSŁUGI ODBIORCÓW I
JAKOŚCIOWYCH ENERGII

STANDARDÓW
PARAMETRÓW

6.1.
Za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych
energii elektrycznej, określonych w rozporządzeniu systemowym,
Odbiorcom na ich wniosek przysługują bonifikaty ustalone w
sposób określony w taryfie OSD.

6.2.
Za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów
jakościowych obsługi Odbiorców, określonych w rozporządzeniu
systemowym, Odbiorcom na ich wniosek przysługują bonifikaty
ustalone w sposób określony w punkcie 6.3.
6.3.
Za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów
jakościowych obsługi Odbiorców, Odbiorcom na ich pisemny
wniosek przysługują bonifikaty w następującej wysokości:
a)
za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od Odbiorcy – w
wysokości 1/50 wynagrodzenia,
b)
za nieudzielenie, na żądanie Odbiorcy, informacji w
sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnej Taryfy Sprzedawcy – w
wysokości 1/50 wynagrodzenia,
c)
za przedłużenie 14-dniowego terminu rozpatrzenia
wniosku lub reklamacji Odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i
udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki – w wysokości 1/250
wynagrodzenia.
Poprzez wynagrodzenie rozumie się przeciętne wynagrodzenie w
gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok, w którym miało miejsce zdarzenie uprawniające do bonifikaty,
określone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego
ogłaszanym
w
Dzienniku
Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
7.
TABELA CEN I STAWEK OPŁAT ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH
7.1.
B, C.

CENY I STAWKI OPŁAT ENERGII DLA GRUP TARYFOWYCH

a)
ZESTAW PIERWSZY – DLA ENERGII ZAKUPIONEJ NA
UŻYTEK WŁASNY*)
Opłata handlowa
[zł/m-c], (netto)

Grupy taryfowe B

Cena energii
elektrycznej**)
[zł/MWh],
(netto)
763,90

Grupy taryfowe C2x, C1x

763,90

60,00

Wyszczególnienie

500,00

b)
ZESTAW DRUGI – DLA ENERGII ZAKUPIONEJ DO DALSZEJ
ODSPRZEDAŻY*)
Opłata handlowa
[zł/m-c], (netto)

Grupy taryfowe B

Cena energii
elektrycznej**)
[zł/MWh],
(netto)
731,99

Grupy taryfowe C2x, C1x

731,99

60,00

Wyszczególnienie

500,00

*) Ceny energii elektrycznej i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i
usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
**) Ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w wysokości 20,00
zł/MWh.

