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Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmieniające się regulacje prawne oraz warunki rynkowe
od 1 stycznia 2013 roku wprowadzamy nową Taryfę energii elektrycznej dla Klientów Indywidualnych.
Konieczność zmian wynika m.in. ze zwiększonego obowiązku zakupu energii odnawialnej oraz energii
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji opalanej metanem, a także z wprowadzenia świadectw
efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów.
W dalszej części niniejszego pisma, a także na stronie internetowej www.rwe.pl znajdą Państwo wyciąg
z Taryfy energii elektrycznej obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku oraz wykaz aktów prawnych na
podstawie, których zwiększono wyżej wskazany obowiązek zakupu energii odnawialnej oraz energii
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji opalanej metanem, a także wprowadzono świadectwa
efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty.
Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby nadal cieszyć się Państwa zaufaniem, czego efektem
jest m.in. certyfikat "Dobra Umowa" przyznawany przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
Jednocześnie miło nam zawiadomić, że dzięki Państwa opiniom już po raz czwarty otrzymaliśmy Godło
"Firma Przyjazna Klientowi".
Cenimy czas naszych Klientów, dlatego pozostajemy do Państwa dyspozycji przez całą dobę, 7 dni
w tygodniu, zarówno w kontakcie telefonicznym jak i pod e-mailem. Elektroniczne biuro obsługi Klientów
RWEma już prawie 100 tysięcy użytkowników i umożliwia m.in. dostęp do wykresów historii zużycia oraz
możliwość zamówienia e-faktury. Zachęcamy do dołączenia do tego grona i rejestracji w e-bok.
W przypadku pytań nasi doradcy są do Państwa dyspozycji pod specjalnie uruchomionym numerem
telefonu 22 821 4643.
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Wyciąg z Taryfy energii elektryanej
od 1 styania 2013 r.

RWE Polska S.A. dla grupy taryfowej G

C budowlana obowiązującej

Grupa taryfowa
cena za energię elektryczną:

Gll

G12

Najprostsza
dla Ciebie

Najprostsza
dzień i noc

-całodobową

zł/kWh

-dzienną

zł/kWh

0,3050

-nocną

zł/kWh

0,2701

0,2878

Opłata handlowa w cyklu l-miesięcznym

zł/miesiąc

20,20

22,20

Opłata handlowa w cyklu 6-miesięcznym

zł/miesiąc

4,29

4,84

Oplata handlowa w cyklu 12-miesięczny

zł/miesiąc

2,29

2,89

Ceny energii elektrycznej

dla taryfy budowlanej
Grupa taryfowa

cena za energię elektryczną:

C11

C12a

C12b

Budowlana

Budowlana

Budowlana

-całodobową

zł/kWh

-szczytową

zł/kWh

0.4938

- pozaszczytową

zł/kWh

0,3292

-dzienną

zł/kWh

0.4507

-nocną

zł/kWh

0,2891

Opłata handlowa w cyklu l-miesięcznym

0,3743

zł/miesiąc

25,12

26,12

26,12

Opłata handlowa w cyklu 6-miesięcznym zł/miesiąc

4,29

4,84

4,84

Ceny w tabelach nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Pełny tekst Taryfy znajduje się na stronie internetowej www.rwe.pl oraz jest dostępny w Centrach Obsługi Klientów.

Wykaz aktów prawnych stanowiących

podstawę wprowadzenia

zmian.

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2011 Nr 94, poz. 551)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliaania ilości energii pierwotnej odpowiadającej
wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz.U.2012.1 039)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania
i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych
w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnym źródle energii (Dz.U. poz. 1229)
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie
świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szaegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych
świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U.2011 Nr 176, poz. 1052)

W przypadku braku zgody na zmianę Taryfy Klient może w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie cen, wypowiedzieć
umowę z RWE Polska S,A. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie
Klienta dotarło do RWE Polska S.A. Klient może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy. Brak pisemnego wypowiedzenia
umowy przesłanego w wyżej wymienionym terminie na adres: RWE Polska S.A., ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, oznaczać
będzie akceptację nowych cen.

