Cennik sprzedaży rezerwowej Energy Gate Europe Sp. z o.o. dla gazu
wysokometanowego „E” (dalej: ‘Cennik”)
1.

Postanowienia ogólne.

1.1.

Niniejszy Cennik sprzedaży rezerwowej dla gazy wysokometanowego typu „E” (dalej: „Cennik”)
opracowany został przez przedsiębiorstwo energetyczne Energy Gate Europe Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej: „Sprzedawca”).

1.2.

Cennik znajduje zastosowanie przy prowadzeniu rozliczeń z Odbiorcami końcowymi innymi niż
Odbiorcy końcowi w gospodarstwach domowych (dalej: „Odbiorcy”), którzy zawarli ze
Sprzedawcą rezerwowym umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego (dalej: „Umowa”).

1.3.

Cennik uwzględnia postanowienia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
a.

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z
późn. zm.),

b.

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1158 z późn. zm.),

c. Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864).
1.4.

Cennik wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2019 roku.

1.5.

Za dostarczone paliwo Odbiorcy rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla Grup
taryfowych zgodnie z niniejszym Cennikiem

1.6.

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

1.7.

Odbiorca uiszcza opłaty za paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych w wysokości
ustalonej na podstawie cen uwzględniających stawkę podatku akcyzowego. W przypadku
Odbiorców zwolnionych z podatku akcyzowego przedmiotowa opłata ustalana jest na podstawie
cen z zerową stawką akcyzy lub uwzględniających zwolnienie z akcyzy. Podstawa zwolnienia
Odbiorcy z podatku akcyzowego określona jest w Umowie.

1.8.

Szczegółowy zakres zwolnień sprzedaży paliwa gazowego z podatku akcyzowego oraz warunki
ich uzyskania określone zostały w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 864)

1.9.

W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy a Cennika, pierwszeństwo mają
postanowienia Umowy.

2.

Zasady rozliczeń należności za usługę kompleksową

2.1.

Do rozliczeń w zakresie świadczenia Usług dystrybucji zastosowanie mają Taryfy OSD, do
którego sieci przyłączony jest Odbiorca;

2.2.

W terminie do siódmego (7) dnia miesiąca gazowego, w którym odbywał się pobór gazu,
wystawiana będzie 1 faktura wstępna. Wysokość faktury wstępnej obliczana będzie jako suma
następujących składników:

a.

50% należności za Paliwo gazowe wyliczonej na podstawie Cennika oraz ustalonych w
Umowie ilości paliwa gazowego zamówionego na dany miesiąc gazowy

b.

części opłaty za usługę dystrybucji Paliwa gazowego w wysokości wynikającej z
aktualnej taryfy OSD, w której zawarte będzie 50% opłaty zmiennej oraz 50% opłaty
stałej, ustalonej w oparciu o zamówione na dany Miesiąc gazowy ilości Paliwa
gazowego

oraz

zamówioną

Moc

umowną.

W

przypadku,

kiedy

w Umowie ustalony został odmienny sposób rozliczeń, pierwszeństwo mają zapisy
określone w Umowie.
2.3.

w terminie do siódmego (7) dnia miesiąca następującego po miesiącu gazowym wystawiona
zostanie

faktura

rozliczeniowa

za

dostarczone

Paliwo

gazowe

w poprzednim miesiącu gazowym, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z
faktury wstępnej, o której mowa w punkcie 2.2. powyżej.
2.4.

Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane przez Odbiorcę w terminie czternastu
(14) dni od daty wystawienia.

3.

Wysokość cen gazu ziemnego i stawek opłat handlowych stosowanych przez Sprzedawcę

3.1.

Ceny i stawki opłat za dostarczanie lub sprzedaż paliw gazowych
Cennik

Grupa

Moc

taryfowa

umowna

Stawki opłat

Ceny za paliwo gazowe
Z zerową stawką

z akcyzą odpowiednią dla

akcyzy lub

gazu przeznaczonego do

uwzględniająca

celów opałowych

abonamentowych

zwolnienia od akcyzy
[kWh/h]

[gr/kWh]

[zł/m-c]

[gr/kWh]

G1

a ≤ 110

13,00

13,36

20,00

G2

a > 110

13,00

13,36

100,00

Do cen i stawek podanych w cenniku dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
3.2.

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Cennika w całości lub w części, w tym do zmiany
wysokości cen lub stawek opłat lub do wprowadzenia nowej Taryfy zastępującej Cennik,
w szczególności w przypadkach wskazanych w Umowie lub Ogólnych Warunkach Umowy, a
także w przypadku:
a.

zmiany stanu prawnego mającej wpływ na wykonywanie Umowy, w tym zmiany
dotyczącej prowadzenia rozliczeń z odbiorcami paliw gazowych;

b.

zmiany Taryfy OSD, Taryfy OSP, IRiESD lub IRiESP

c. konieczności realizacji obowiązków wynikających z decyzji Prezesa URE lub innego
organu administracji publicznej lub wyroku sądowego;
d.

podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o zmianie wysokości cen lub stawek opłat objętych
Cennikiem;

e.

uzasadnionej

potrzeby

uzupełnienia,

uszczegółowienia

lub

doprecyzowania

postanowień Cennika;
f.

podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o zmianie Grup taryfowych lub kryteriów kwalifikacji
do tych grup.

