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1. Informacje ogólne 

1.1. Niniejszy cennik ma zastosowanie dla Odbiorców obsługiwanych przez spółkę 
„DALMOR” S.A. z siedzibą w Gdyni, zwaną dalej „Przedsiębiorstwem”. 

1.2. Cennik zawiera rodzaje oraz wysokość: 
a) cen za energię elektryczną, 
b) stawek opłat handlowych. 

1.3. Cennik uwzględnia postanowienia: 
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755,         

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), zwanego dalej:  „rozporządzeniem taryfowym”, 

c) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2389, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o OZE”.  

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

1.5. Cennik stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami i innymi podmiotami stosownie do 
zakresu świadczonych usług i zawartych umów kompleksowych oraz umów sprzedaży 
energii elektrycznej. 

1.6. W niniejszym cenniku zawarte są ceny energii elektrycznej przeznaczonej dla 
Odbiorców końcowych dokonujących zakupu energii na własny użytek, 
uwzględniające koszty obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia 
energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz świadectw 
efektywności energetycznej. 

1.7. Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej w ramach umów kompleksowych 
dokonywane będą według stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie 
dla energii elektrycznej „DALMOR” S.A. zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 

1.8. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej 
wystawiana jest jedna faktura zawierająca rozliczenie z tytułu sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji.  

2.  Definicje  

Stosowane w cenniku pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w ustawie, rozporządzeniu 
taryfowym oraz Taryfie dla energii elektrycznej. 

3.  Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną 

3.1.  Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych 

3.1.1. Za sprzedaną energię elektryczną Odbiorcy rozliczani są według cen 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:  
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GRUPY 
TARYFOWE 

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA 
ODBIORCÓW: 

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 rozliczeniem jednostrefowym za pobraną energię 
elektryczną. 

C11 
C11o 
C12b 

 

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 za pobraną energię elektryczną odpowiednio: 

C11, C11o     – jednostrefowym, 
C12b             – dwustrefowym (strefy: dzień, noc). 

R 

 

Dla odbiorców przyłączanych do sieci niskiego napięcia, których instalacje za zgodą 
Operatora nie są wyposażone w układy pomiarowo–rozliczeniowe, celem zasilania   
w szczególności: 
a) silników syren alarmowych; 
b) stacji ochrony katodowej gazociągów; 
c) oświetlania reklam; 
d) krótkotrwałego poboru energii elektrycznej trwającego nie dłużej niż rok. 

3.1.3. W oparciu o zasady podziału Odbiorców określone w punkcie 3.1.2. ustala się 
następujące grupy taryfowe: 
a) na terenie byłego Portu Rybackiego: C21, C11, C12b oraz R, 
b) w budynku biurowym przy ul. Waszyngtona 34/36: C11o.  

3.1.4. 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. 

3.2. Strefy czasowe 

3.2.1. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z Odbiorcami grupy taryfowej C12b:  

Miesiące Strefa dzienna  Strefa nocna 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 600 -  2100 2100 -  600 

3.3. Ogólne zasady rozliczania odbiorców 

3.3.1. Odbiorcy za sprzedaną energię elektryczną rozliczani są według cen właściwych dla 
poszczególnych grup taryfowych. 

3.3.2. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną przeprowadza się w okresach 
miesięcznych, chyba że umowa stanowi inaczej. 

3.3.3. Za prowadzoną przez Przedsiębiorstwo obsługę handlową związaną z wystawianiem 
faktur i ich dostarczaniem, dokonywaniem rozliczeń, utrzymaniem baz danych             
i zasobów informatycznych związanych z rozliczeniami stosowana jest opłata             
w wysokości określonej w punkcie 6 cennika. 

3.3.4. Opłata handlowa naliczana jest raz w miesiącu, w pełnej wysokości, oddzielnie dla 
każdego miejsca dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy, niezależnie od dnia 
miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.   

3.3.5. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, w okresie rozliczeniowym 
mogą być pobierane opłaty za sprzedaż energii elektrycznej w wysokości określonej 
na podstawie prognozowanego zużycia w tym okresie. 



 5 

3.3.6. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii 
elektrycznej, o którym mowa w punkcie 3.3.5., powstanie nadpłata lub niedopłata to: 
a) nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności na najbliższy okres rozliczeniowy, 

o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu, 
b) niedopłata doliczana jest do pierwszej faktury ustalonej dla najbliższego okresu 

rozliczeniowego. 

3.3.7. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dokonywane są na podstawie wskazań 
układów pomiarowo-rozliczeniowych dla poszczególnych miejsc dostarczania 
określonych w umowie.  

Powyższe nie dotyczy Odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej R. 

3.3.8. W przypadku - trwającej dłużej niż jeden okres rozliczeniowy - niesprawności 
elementu układu pomiarowo–rozliczeniowego, będącego własnością Odbiorcy, która 
uniemożliwia określenie ilości pobranej energii w strefach, do rozliczeń stosuje się 
ceny i stawki opłat z grupy taryfowej według której możliwe jest dokonywanie 
rozliczeń w oparciu o sprawne urządzenia pomiarowe. 

3.3.9. W przypadku uszkodzenia, o którym mowa w punkcie 3.3.8., trwającego krócej niż 
jeden okres rozliczeniowy lub w przypadku uszkodzenia elementu układu pomiarowo–
rozliczeniowego będącego własnością Przedsiębiorstwa, ilość energii pobranej                    
w poszczególnych strefach czasowych doby ustala się na podstawie proporcji 
odniesionych do zużycia w tych strefach w okresie rozliczeniowym poprzedzającym 
lub następującym po okresie niesprawności lub w porównywalnym okresie 
rozliczeniowym. 

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, 
Przedsiębiorstwo dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur na zasadach określonych 
w Taryfie dla energii elektrycznej. 

4. Szczegółowe zasady rozliczeń za energię elektryczną 

4.1. Rozliczenia za energię elektryczną czynną 

4.1.1. Opłatę za energię elektryczną pobraną w okresie rozliczeniowym oblicza się jako 
iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, 
ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie 
pomiarowo–rozliczeniowym oraz ceny energii w danej grupie taryfowej,                      
z zastrzeżeniem punktu 3.3.8., 3.3.9. i 4.1.2. 

4.1.2. W grupie taryfowej R ilość sprzedanej energii elektrycznej ustala się na podstawie 
uzgodnionego przez strony w umowie czasu pracy urządzeń przyłączonych do sieci     
i sumy mocy tych urządzeń, z wyłączeniem silników syren alarmowych, o których 
mowa w punkcie 3.1.2. Dla silnika syreny alarmowej miesięczne zużycie energii 
elektrycznej ustala się na poziomie 1 kWh. 

4.1.3. W grupie taryfowej R opłata za sprzedaną energię elektryczną stanowi iloczyn ceny 
energii i ilości pobranej energii ustalonej zgodnie z punktem 4.1.2. Dla tej grupy 
taryfowej stosuje się ceny jednostrefowe (całodobowe). 
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5. Bonifikaty i upusty 

Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców przez Przedsiębiorstwo 
Odbiorcy przysługuje prawo do bonifikaty lub upustu według stawek i na zasadach 
określonych w § 42 i  § 43 rozporządzenia taryfowego lub każdym późniejszym akcie 
prawnym określającym te stawki.   

6.   Ceny za energię elektryczną i stawki opłat handlowych 

6.1. Ceny energii elektrycznej bez akcyzy 
 

GRUPA 
TARYFOWA 

CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (bez akcyzy)                                                  
[zł/kWh] 

OPŁATA 
HANDLOWA 

SYMBOL CAŁODOBOWA DZIENNA NOCNA [zł/m-c] 

C21 0,4028 - - 7,00 

C11 0,4310 - - 5,00 

C12b - 0,4995 0,3359 5,00 

C11o 0,4452 - - 5,00 

R 0,4983 - - 4,00 

 
6.2. Ceny energii elektrycznej z akcyzą 
 

GRUPA 
TARYFOWA 

CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (z akcyzą)                                                  
[zł/kWh] 

OPŁATA 
HANDLOWA 

SYMBOL CAŁODOBOWA DZIENNA NOCNA [zł/m-c] 

C21 0,4078 - - 7,00 

C11 0,4360 - - 5,00 

C12b - 0,5045 0,3409 5,00 

C11o 0,4502 - - 5,00 

R 0,5033 - - 4,00 

7.   Postanowienia końcowe 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w cenniku mają zastosowanie odpowiednie 
postanowienia umowy. 
 
 
 


