Informacja dla Klientów Grupy Azoty S.A.

Tarnów, dnia 10.07.2019 rok

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do Informacji dla Klientów z dnia 31 stycznia 2019 r., Grupa Azoty S.A. informuje jak poniżej.
I.

Z dniem 29 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1210)
zmieniająca m.in. ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538 z późn. zm.).

II.

W związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2019 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności
energetycznej oraz ustawę o biokomponentach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1210 z późn. zm.), zwanej dalej
„Ustawą zmieniającą”, realizacja obowiązku sprzedawcy stosowania wobec odbiorców końcowych cen i
stawek opłat za energię elektryczną w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną
stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. inaczej została określona dla okresu I półrocza 2019 i dla okresu II
półrocza 2019r., i tak:
1) sprzedawca energii elektrycznej ma obowiązek stosowania w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną w wysokości nie wyższej niż stosowane w dniu 30
czerwca 2018 r., tzw. zamrożone ceny, wyłącznie wobec uprawnionych odbiorców końcowych:
a) pobierających energię elektryczną w punktach poboru energii o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 1 kV, zużywających energię elektryczną na potrzeby:
• gospodarstw domowych,
• pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest
w nich wykonywana działalność gospodarczą,
• lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność
gospodarcza,
• mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników
zagranicznych przedstawicielstw,
• domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest
wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji
ogródków działkowych,
• oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
• zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
• węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
• garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza;
b) będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);
c) będących szpitalami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959);
d) będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
e) będących innymi, niż określone w pkt d, państwowymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej,

2) sprzedawca energii elektrycznej od 01 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019 r. nie ma obowiązku stosowania
zamrożonych cen wobec innych odbiorców niż wymienieni w punkcie 1) powyżej.
III.

Uprawniony odbiorca końcowy, o którym mowa w pkt II podpunkt 1 lit. b) – e) powyżej, jest obowiązany
w terminie:
1) 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 poz. 1210),
2) 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, o którym
mowa w pkt II podpunkt 1 lit. b) – e) powyżej, mającą wpływ na przyznanie mu uprawnienia do
zamrożonych cen,
złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią
elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym
odbiorcą, oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy zmieniającej.

IV.

W/w oświadczenie należy dostarczyć w powyższych terminach na adres siedziby sprzedawcy energii
elektrycznej – klienci Grupy Azoty S.A dostarczają oświadczenie w formie pisemnej do Biura EkonomicznoHandlowego Centrum Energetyki w Grupie Azoty S.A. osobiście (ECII pokój 207) lub przesyłając na adres:
Grupa Azoty S.A., Centrum Energetyki, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów z dopiskiem „oświadczenie dla
sprzedawcy energii elektrycznej”.
Zwracamy uwagę, że brak dostarczenia w/w oświadczenia wiąże się z negatywnymi skutkami,
określonymi w Ustawie zmieniającej, w szczególności w przypadku gdy odbiorca końcowy, o którym
mowa w pkt II podpunkt 1 lit. b) – e) powyżej, nie złoży w/w oświadczenia. Zmiana umowy przez
przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią
elektryczną obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.
Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odbiorcy końcowego.

V.

Wobec uprawnionych odbiorców końcowych (w tym mikro i małych przedsiębiorstw), którzy prawidłowo
złożyli oświadczenie jw., zastosowanie będzie mieć cennik zatwierdzony przez uprawnione osoby Grupy
Azoty S.A. „Taryfa Sprzedawcy dla energii elektrycznej Grupy Azoty S.A. obowiązująca w okresie
od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku”. Taryfa ta zawiera ceny i stawki opłat za energię elektryczną
zamrożone na poziomie z 30 czerwca 2018 roku.

VI.

Wobec odbiorców końcowych innych niż wskazani w pkt II podpunkt 1 powyżej, Grupa Azoty S.A. jako
sprzedawca energii elektrycznej zastosuje od 01 lipca 2019 roku ceny zgodnie z cennikiem zatwierdzonym
przez uprawnione osoby Grupy Azoty S.A. stanowiącym „Aneks nr 1 do Taryfy dla energii elektrycznej
Grupy Azoty S.A. nr 1/2019”. W/w Taryfa zawiera ceny skalkulowane z uwzględnieniem warunków
prawnych oraz rynkowych.
Taryfy wymienione w pkt V i VI dostępne są w Biurze Ekonomiczno-Handlowym Centrum Energetyki w Grupie
Azoty S.A.

Najważniejsze założenia w/w ustawy:

Poniżej załącznik nr 1 do Ustawy zmieniającej – oświadczenie Odbiorcy końcowego.

