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2.  Poniższe Tabele zawierają ceny brutto gazu i stawek opłat abonamentowych stosowanych 
przez PGE Obrót S.A.

Grupa 
taryfowa

Ceny Gazu [brutto VAT 23%]

Stawka opłaty
abonamentowejz zerową stawką akcyzy lub  

uwzględniające zwolnienia od akcyzy
przeznaczonego do celów 

opałowych

[gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c]

W1 14,771 15,216 7,55

W3 14,771 15,216 8,09

W4 14,771 15,216 21,53

1.  Poniższe Tabele zawierają ceny netto gazu i stawek opłat abonamentowych stosowanych 
przez PGE Obrót S.A.

Grupa 
taryfowa

Ceny Gazu [netto]

Stawka opłaty
abonamentowejz zerową stawką akcyzy lub  

uwzględniające zwolnienia od akcyzy
przeznaczonego do celów 

opałowych

[gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c]

W1 12,009 12,371 6,14

W3 12,009 12,371 6,58

W4 12,009 12,371 17,50



NOTATKI 



Ustalone w powyższych Tabelach ceny i stawki opłat brutto w zakresie paliwa gazowego 
zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%. W przypadku powstania 
obowiązku naliczenia podatku akcyzowego od sprzedaży paliwa gazowego Odbiorca 
uiszcza opłaty na podstawie cen zawartych w powyższych Tabelach w wysokości 
uwzględniającej stawkę podatku akcyzowego, określonej w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) i zgodnie z oświadczeniem 
Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego. Odbiorcy w gospodarstwie domowym 
korzystają ze zwolnienia z akcyzy w przypadku, gdy paliwo gazowe zużywają jedynie na 
potrzeby gospodarstwa domowego.

Przedstawione w Tabelach ceny paliwa gazowego i stawki opłat abonamentowych mają 
charakter informacyjny, powyższe nie stanowi cennika, taryfy ani oferty w rozumieniu 
kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. PGE Obrót S.A. i Odbiorcę 
rozliczanego w wyżej wymienionych grupach taryfowych wiąże Taryfa nr 1/2018 w zakresie 
obrotu gazem ziemnym wysokometanowym grupy E.
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Jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości zadzwoń 
do naszego PGE Contact Center:

tel. 422 222 222


