Tabela cen dla energii elektrycznej dla Klientów
z segmentu gospodarstw domowych w 2022 roku.
Podane poniżej w tabeli ceny netto energii elektrycznej, obowiązują od 1 marca 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r. i wyrażone są w zł/kWh.
Ceny netto za energię elektryczną. Akcyza 0 zł/MWh
Grupa taryfowa

Strefa czasowa

Cena netto
[zł/kWh]

G11 - Komfortowa

całodobowo

0,4090

G12 - Elastyczna

dzienna

0,4668

nocna

0,2935

G12w - Weekendowa

dzienna

0,4827

nocna

0,3379

G12n - Niedzielna

dzienna

0,4551

nocna

0,3145

Podane poniżej w tabeli ceny brutto energii elektrycznej, obowiązują od 1 marca 2022 r.
do 31 października 2022 r., zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 5%
i wyrażone są w zł/kWh.
Ceny brutto za energię elektryczną w okresie od 1.03.2022 r. do 31.10.2022 r.
Grupa taryfowa

Strefa czasowa

G11 - Komfortowa

całodobowo

0,4295

G12 - Elastyczna

dzienna

0,4901

nocna

0,3082

dzienna

0,5068

nocna

0,3548

dzienna

0,4779

nocna

0,3302

G12w - Weekendowa
G12n - Niedzielna
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Cena brutto

Podane poniżej w tabeli ceny brutto energii elektrycznej, obowiązują od 1 listopada 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r., zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%
i wyrażone są w zł/kWh.
Ceny brutto za energię elektryczną w okresie od 1.11.2022 r. do 31.12.2022 r.
Grupa taryfowa

Strefa czasowa

G11 - Komfortowa

całodobowo

0,5031

G12 - Elastyczna

dzienna

0,5742

nocna

0,3610

dzienna

0,5937

nocna

0,4156

dzienna

0,5598

nocna

0,3868

G12w - Weekendowa
G12n - Niedzielna

Cena brutto

Przedstawione w Tabelach ceny energii elektrycznej 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 grupie taryfowej G wiąże Taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości zadzwoń na Infolinię PGE:
tel. 422 222 222
PGE Obrót Spółka Akcyjna
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

www.gkpge.pl
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