
  

 
Szczególne zasady rozliczeń Gazu 
Ziemnego Wysokometanowego  
 

 

1 Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 poz. 196) 
2  Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacja na rynku gazu 
(Dz.U. z 2022 poz. 202). 
3 Taryfa nr 9 dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego Energa-Obrót S.A. zatwierdzona decyzją Prezesa URE z 30 listopada 2021 roku  
nr DRG.DRG-2.4212.49.2021.DRK oraz zmieniona decyzją Prezesa URE z 3 lutego 2022 roku nr DRG.DRG-2.3212.66.2021.DRK. 

 
 

W związku z czasową obniżką podatków dotyczących paliwa gazowego, w rozliczeniach wskazanych niżej okresów, zastosujemy podane 

w poniższych tabelach ceny gazu ziemnego wysokometanowego oraz stawki opłaty abonamentowej, które uwzględniają obniżone stawki 

podatków wynikających z przepisów prawa oraz dopuszczalne maksymalne ceny i stawki opłat. Po zakończeniu tych okresów zastosujemy 

ceny gazu ziemnego wysokometanowego oraz stawki opłaty abonamentowej, które będą wynikać z naszej taryfy lub z obowiązujących 

przepisów prawa.  

1. Ceny gazu w okresach wskazanych w poniższych tabelach uwzględniają zmiany przepisów prawa wprowadzonych w ramach 
Tarczy Antyinflacyjnej: 
 
a) obniżenie z 23% do 0% stawki podatku od towarów i usług (VAT) za paliwo gazowego w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 

2022 roku 1, 
b) szczegółowe zasady ustalania i stosowania cen i stawek opłat w 2022 rok, gdzie ceny i stawki opłat nie mogą być wyższe niż  

te określone w Taryfie PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.2 

 
2. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego dla odbiorców gazu w gospodarstwie domowym oraz pozostałych odbiorców 

wskazanych w Ustawie2 

grupa taryfowa 
Ceny gazu w okresie od 1 marca 2022 roku 

do 31 lipca 2022 roku** 

 

 

Stawki opłaty 

abonamentowej – od  

1 marca  do 31 lipca 

2022 roku** symbol 

z zerową stawką 

akcyzy lub 

uwzględniające 

zwolnienia od akcyzy 

przeznaczonego do 

celów opałowych 

[gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c] 

W-1 20,017*  20,379*  
3,30* 

W-2 20,017* 20,379* 
5,40* 

W-3 20,017* 20,379* 
6,30* 

W-4 20,017* 20,379* 
15,85* 

W-5 19,978* 20,340* 
39,99 * 3 

 
* Przedstawione w tabeli ceny i stawki opłat są wartościami brutto.  
** w przypadku wprowadzenia w przepisach prawa zmian w zakresie okresów obowiązywania obniżenia stawki podatku VAT oraz zwolnienia od akcyzy, 

ceny i stawki wskazane w Tabeli będą obowiązywały w dalszym ciągu przez cały zmieniony okres.  

 

3. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego dla odbiorców gazu w gospodarstwie domowym dla grupy taryfowej W-0 2 

grupa taryfowa 
Ceny gazu w okresie od 1 marca 2022 roku  

do 31 lipca 2022 roku** 

 

 

Stawki opłaty 

abonamentowej – od  

1 marca  do 31 lipca 

2022 roku** symbol 

z zerową stawką 

akcyzy lub 

uwzględniające 

zwolnienia od akcyzy 

przeznaczonego do 

celów opałowych 

[gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c] 

W-0 23,440*  23,802* 
- 

 
* Przedstawione w tabeli ceny i stawki opłat są wartościami brutto.  
** w przypadku wprowadzenia w przepisach prawa zmian w zakresie okresów obowiązywania obniżenia stawki podatku VAT oraz zwolnien ia od akcyzy, 

ceny i stawki wskazane w Tabeli będą obowiązywały w dalszym ciągu przez cały zmieniony okres.  

 

Sprzedawca 

ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców, który jest 

prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

pod nr 0000280916, NIP: 957-096-83-70, REGON: 220418835, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 372 533 800 zł. 

 


