PS OPERATOR Sp6lka z o.o.
A leja R62ana 2,41-501 Chorz6w
www. psoperator.pl, bi uro@psoperator.

PS

pl

Operator
Chorz6w, 2018-l l-16

Szanowni Panstwo,

Niniejszym informujemy o wprowadzeniu uchml4 Zarz4du Spolki nowego cennika energii
elektrycznej z dniem I stycznia 2019 roku.
Podwyzka jest znacznie wigksza niz w latach ubieglych. Wynika to przede wszyskim z niemal
100% zwyi:ki cen hurtowych energii na Towarowej Gieldzie Energii, cojest wydarzeniem bez precedensu
we wspolczesnej historii Polski. Spolka PSo jest zobligowana do zakupu energii wlasnie
za pofrednictwem gieldy. Ponadto sprzeda2 energii odbiorcy koficowemu obci4Zona jest akcyz4,
podatkiem VAT oraz kilkoma prrymusowyrni ustawowymi oplatami wynikaj4cymi z konieczno(ci
nabyrxania praw maj4tkowych - certyfikat6rv pocho&enia energii:
- zielory (ra rzncz producent6w energii odnawialnej z wiatru, wody czy Slorica) 15,40%
0'60yo
- blgkitny (na rzecz producent6w energii odnawialnej z biogazu)
- fioletowy (na rzecz producent6w energii w kogeneracji z gazu kopalnianego) l'50%
6,00yo
- 26lty (rn rzecz producent6w energii w kogeneracji z gazu ziemnego)
23,20yo
- czerwony (na rzecz producent6w energii w kogeneracji z wggla)
- bialy (na rzecz podmiot6w zwigkszaj4cych efektywno66 energetyczn4) l,soyo
Jezeli kupuj4 Panstwo energig elektryczn4 w PS Operator sp. z o o na podstawie umowy
kompleksowej i nie akceptujq nowego cennika, do dnia 3 I grudnia 2018 roku mog4 zlo2yc o6wiadczenie
(decyduje data wplluu do Spolki) o braku akceptacji nowego cennika. W6wczas umowa zostanie
rozwi4zata z dniem 31 grudnia 201E roku. Mogq Panstwo tak2e przed tpn dniem zlo2y6 wniosek
o zawarcie nowej umowy dystrybucyjnej i przedlo2y6 umowq zakupu energii elektrycznej, zawart4
z innym Sprzedawc4, zgodnie z zasadami dotycz4cymi zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
(zawarcie z PSO nowej umowy dystrybucyjnej mo2na rowniez powierzy6 temu Sprzedawcy energii).
Tych z Panstwa, kt6rzy w terminie zloi4 oswiadczenie o braku akceptacji nowego cennika,

w okesie do rozwi4zania umowy kompleksowej obowiqzuj4 stawki cennika obowi4zuj4cego

przed

dniem I stycznia 2019 roku, niezaleinie od tego czy wraz z oswiadczeniem o nie przyjqciu nowego
cennika wyst4pili Panstwo o zawarcie nowej umoxy dystrybucyjnej i zawarli now4 umowq kupna
energii elektrycznej z innym Sprzedawc4. Rozwiqzanie umowy kompleksowej oznacza zaprzestanie
dostarczanie Paristwu energii, dlatego prosimy o nie zwlekanie z decyzj4 do ostatniego dnia.
W zal4czenit przesylamy nowy Cennilq stanowiqcy Zalqcznik do umowy kompleksowej, zastqpuj4cy
dotychczasowy. Nie ma konieczno6ci jego podpisywania ani odsylania nam.
W przypadku pytan prosimy kontaktowa6 sig z panem Robertem Sarachem email: robert. sarach@psoperator. pl, tel. 698657076.
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Cennik dla energii elektrycznej
PS Operator Sp. z o.o. z siedzibE w Chorzowie
Cennik niniejszy zostal zatwierdzony Uchwalq Zarzqdu PS Operator Sp. z. o.o
z dnia 16 listopada 201 8 roku nr O1l2O18 i obowiqzuje
od dnia 01 stycznia 2019 roku

1.

Zasady kwalifikacji odbiorc6w do grup taffowych
Grupy
taryfowe
c21

Kryteria kwalifikowania do grup taryfowych dla odbiorc6w:
Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napiQcia o mocy
umownej wiQkszej od 40 kW lub prqdzie znamionowym zabezpieczenia
peedlicznikowego w toze prqdowym wiQkszym od 63 A, z jednostrefowym
rozliczeniem za pobranq energiq elektrycznq.

cl'l

Zasilanych z sieci eleKroenergetycznych niskiego napiQcia o mocy
umownej nie wiQkszej niz 40 kW i prqdzie znamionowym zabezpieczenia
przedlicznikowego nie wiqkszym niz 63 A, z jednostrefowym rozliczeniem
za pobrana energiQ elektrycznq.

2.

Ceny za energiq elektrycznq.
Grupy taryfowe

3.

4.
5.

6.

Cena energii elektrycznej calodobowej

w zllkwh

c21

0,514

c11

0,523

Oplata handlowa dla ka2dego punktu poboru energii elektrycznej wynosi dla
grup taryfowych C21 i C11 - 30,00 zllm-c.
Ustalone ceny energii elektrycznej i oplaty handlowej nie zawierajq podatku
od towar6w i uslug (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza siq
zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami prawa.
Ustalone ceny energii elektrycznej zawierajq koszty zwiqzane z pozyskaniem
i przedstawieniem do umozenia Prezesowi URE Swiadectw pochodzenia
wynikajqcych z przepis6w ustawy Prawo energetyczne wraz z pzepisami
wykonawczymi do tej ustawy oraz koszty certyfikat6w wynikajqcych z ustawy
o efektywnoSci energetycznej.
Ustalone ceny energii elektrycznej zawierlq podatek akcyzowy w wysoko6ci
zgodnej z obowiqzujqcymi pzepisami.
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