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W zalilczeniu przesylam decyzjq Prezesa Urzqdu Regulacji Energetyki zatwierd zaj4cq
taryfq dla energii elektryczn ej oraztq taryfq.
fednocze6nie proszq o:

1) przeslanie informacji

2)

wskazujqcej

datq wprowadzenia do

stosowania
w rozliczeniach z odbiorcami taryff zatwierdzonej ww. decyziL,
przedlo2enie wniosku o zatwierdzenie kolejnej taryff
dla energii elektrycznej nie
p'iniei ni2 30 dni przed uplywem okresu obowi4zywania taryfy zatwierdzonej
ww.
decyzjq.

Odpowiedzi na

pkt 1

niniejszego pisma, podpisanej zgodnie z reprezentacj4
przedsiqbiorcy, proszq udzielii w terminie 7 dni
od daty wprowadzenia taryfii

do

stosowania.
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PREZES

URZEDU REGULACJI ENERGETYKI
0KA.42L7.28.2077 .2252

3.

rV.CW

DECYZIA

Na podstawie art. 47 ust. L

i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w zwi4zku z art. 30

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 20L7 r.
poz.220 z p62n. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia t4czerwca L960r. - Kodeks
postqpowania administracyj

neg o (Dz. U. z 20

\7 r. poz.

1257 )

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiqbiorstwa energetycznego
PS

Operator

Sp

:

6lka z ogr aniczonE odpowie dzialno5ciq
z

siedzib4 Choruowie,

zwanego dalej,,Przedsiqbiorstwem",
zawartego w piSmie z dnia 30 czerwca20LT r.,

zatwierdzam
ustalonE przez Przedsiqbiorstwo taryfq dla energii elektrycznej, stanowi4cEzal4cznik do

niniejszej d,ecyzji, na okres 12 miesiqcy od dnia wprowadzenia tary$r do stosowania.
UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 20t7 r., na wniosek Przedsiqbiorstwa, posiadaj4cego

koncesje

na dystrybucjq energii elektrycznej oraz obr6t energi4 elektrycznq, zostalo wszczqte
postQpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej,
ustalonej przez to Przedsiqbiorstwo.
Zgodnie z art.47 ust. 1 i 2 ustawy

- Prawo

energetyczne, przedsiqbiorstwo energetyczne

posiadaj4ce koncesje ustala taryfq dla energii elektrycznej oraz proponuje okres jej
obowiqzywania. Przedlo2ona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzqdu

Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

i

o kt6rych mowa

przepisami,

W trakcie niniejszego postqpowania administracyjnego, na podsta
dokumentacji stwierdzilem, 2e Przedsiqbiorstwo opracowalo taryfq
okreSlonymi w art. 44 i art. 45 ustawy - Prawo

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia
szczeg6lowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz
elektryczn q (Dz. U. z 20t3 r. poz. 1 200).
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Ustalone w taryfie, przez Przedsiqbiorstwo, stawki oplat skalkulowane zostaly na
podstawie planowanych do poniesienia w okresie obowi4zywania taryry koszt6w
uzasadnionych prowadzenia dzialalnoSci koncesjonowanej.
Maj4c powyLsze na uwadze orzekam, jak w sentencji.
POUCZENIE

1.
2.

3.

4.

5.
6.

0d niniejszej d,eryzji przysluguje odwolanie do Sqdu Okrqgowego w Warszawie - Sqdu Ochrony
Konkurencji i Konsument6w, za moim poSrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
dorqczenia (art 30 ust 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz arL 47946 pkt 1 i
n79+z $L
^n.
Kodeksu postqpowania cywilnego).
Odwolanie od decyzji powinno czynit zadoit, wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierat. oznaczenie zaskarZonej decyzji i wartoSci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzut6w,zwiqzle
ich uzasadnienie, wskazanie dowod6w, a takZe zawierat. wniosek o uchylenie albo o zmianq decyzji
w calo6ci Iub w czq5ci (art 479+s Kodeksu postQpowania cywilnego).

Odwolanie naleiy przesla6 na adres Poludniowego Oddzialu Terenowego Urzqdu Regulacii
Energetyki - ul. Sokolska 65,4O-O87 Katowice.
Odwolanie od deryzji Prezesa URE podlega oplacie stalej w kwocie 700 zl, zgodnie z art 32 usl 3 w
zwiqzku z att". 3 usl 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s4dowych
w sprawach rywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.). Strona mo2e ubiegad siq
o zwolnienie od koszt6w s4dowych, stosownie do przepis6w art. 101 i nastqpne ustawy
o kosztach sqdowych w sprawach rywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do
przepis6w arL 117 i nastqpne Kodeksu postqpowania cywilnego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moile zrzec siq prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq (art 127a S 1 Kodeksu
postqpowania administracyjnego). Z dniem dorqczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez stronQ, decyzia staie siQ
ostateczna i prawomocna(art.t27a$ 2 Kodeksu postQpowania administracyjnego).
Stosownie do arL 47 usL 3 pkt 1 w zwi4zku zarL3l usL 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa
wraz z niniejszq decyzjq zostanie skierowana do ogloszenia w ,,Biuletynie Bran2olvym Urzqdu
Regulacji Energetyki - Energia elektryczna"
Stosownie do art.47 ust.4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiqbiorstvvo energetyczne

taryfq do stosowania nie wczeSniej niZ po uplywie 14 dni i nie p62niej ni2 do 45 dnia
opublikowania.
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Informacie o taryfie
Taryfa uwzglqdnia postanowienia:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1,997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 20L7 r., poz. 220,
z p6in. zm.), zwanej dalej : ,,ustawq";
b) rozporz4dzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 201,1, r. w sprawie szczeg6lov'rych
zasad ksztahowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeri w obrocie energi4 elektryczn4 [Dz. U.
22073 r. pol.7200), zwanego dalei: ,,rozporzqdzeniem taryfowym";
c) rozporz4dzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6lowych
warunk6w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U.22007 r. Nr 93, po2.623,

1..1.

z p 62n. zm.), zw anego dale j :,, r o z p o r z q d z e n i e m sy s te m o wy m

d)
e)

0

1.2

";

ustawy z dnia 29 czerwca2007 r. o zasadach pokrywania koszt6w powstatych u wytw6rc6w
w zwi4zku z przedterminowym rozwi4zaniem um6w dlugoterminowych sprzeda2y mocy
i energii elektrycznej [Dz. U. 22077 r.,poa.569), zwanej dalej: ,,ustowq o rozwiqzaniu KDT";
ustavvy z dnia 20 lutego 201.5 r. o odnawialnych ir6dlach energii [Dz. U. z 2017 r., poz. 1L48,

zp6in. zm.), zwanej dalej: ,,ustewq o OZE";
Informacji Prezesa Urzqdu Regulacji Energetyki nr 62/2016, z dnia 22 listopada 2076 r.
dotycz4cejwysoko5ci stawki OZE na rok kalendarzory 2077 '

Warunki stosowania Taryfy
Taryfa ustalona przez PS )perator Sp. z o.o., zwana dalej ,,0peratorem", obowiqzuje na
obszarze wskazanym w koncesji Operatora i jest stosowana w rozliczeniach z odbiorcami
przyl4czonymi do jego sieci, w tym z operatorami system6w dystrybucyjnych nieposiadaj4cych
co najmniej dw6ch sieciowych miejsc dostarczania energii elektrycznej polqczonych sieci4 tego
Operatora i podmiotami stosownie do zawartych um6w i Swiadczonych im uslug oraz w

1.2.1-. Niniejsza

zakresie nielegalnego poboru energii elektrycznej.

1.2.2 Stawki oplat w niniejszej taryfie, zostaty skalkulowane przy uwzglqdnieniu koszt6w zakupu
uslug dystrybucyjnych od dostawcy ti. Tauron Dystrybucia

S.A.

1.2.3. Podjqcie przez Operatora dzialalnofci koncesjonowanej zlokalizowanej na obszarze innego
dostawcy uslug dystrybucyjnych (lub innego obszaru obecnego dostawcy, w kt6rym stosowane
sq inne stawki oplat), wymaga zmiany taryfy, a odbiorcy przyl4czeni do sieci zlokalizowanej w
nowym obszarze,nie mogq byirozliczani w oparciu o stawki oplat zawarte w niniejszejtaryfie'
1.2.4. Taryfa okreSla:
a) grupy taryfowe i szczeg6lowe kryteria kwalifikowania odbiorc6w do tych grup;
b) spos6b ustalania oplat za przyl4czenie do sieci Operatora, zai w przypadku przyl4czenia do
sieci o napiqciu znamionowym nie wy2szymni| L kV takZe ryczattowe stawki oplat;
c) stawki oplat za Swiadczenie uslugi dystrybucji i warunki ich stosowania,zuwzglqdnieniem
podzialu na stawki wynikaj4ce z:
. dystrybucji energii elektrycznei [sktadniki zmienne i stale stawki sieciowei),
o korzystaniazkrajowego systemu elektroenergetycznego fstawki jakoSciowe),
. odczytywania wskazari uklad6w pomiarowo-rozliczeniowych i ich bie24cej kontroli
(stawki abonamentowe),
o przedterminowego rozwi4zania kontrakt6w dtugoterminowych [stawki oplaty
przejSciowej),
o zapewnienia dostqpno5ci energii elektrycznej ze ir6del odnawialnych w krajowym
systemie elektroenergetycznym (stawka oplaty 0ZE);
d) spos6b ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametr6w jako6ciowych energii elektrycznej
i standard6w jako6ciowych obslugi odbiorc6w;
e) spos6b ustalania oplat za:
o ponadumowny pob6r energii biernej,
o przekroczenia mocy umownej,
. nielegalnypob6renergiielektrycznej;
0 oplaty za uslugi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy;
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g) oplaty za wznowienie

dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw
zprzyczyn, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 1.,2 i 4 ustawy.
1.2.5. Ustalone w niniejszej taryfie stawki oplat nie zawieraj4 podatku od towar6w i ustug (VAT).
Podatek VAT nalicza siq zgodnie z obowiEzuj4cymi przepisami.
1..2.6. Operator pobiera od wytw6rcy oplatq wynikajEcq ze stawki jako6ciowej od ilo6ci energii
zuiywanej na wlasny u2ytek, zgodnie z 5 24 ust. 1 rozporz4dzenia taryfowego oraz oplatq
wynikaj4c4 ze stawki jako6ciowej obliczon4 i pobieran4 przez wytw6rcq od jego odbiorc6w,
zgo dni e z $ 25 ust. 3 rozpo rz4dzenia taryfowego.
1.2.7. Stawki oplat zawarte w Taryfie zostaty ustalone dla parametr6w jako6ciowych energii
okre6lonych w rozporzEdzeniu systemowym.
1.3. Definicje
1.3.1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej - punkt w sieci, do kt6rego 0perator dostarcza
energiq elektryczn4, okre6lony w umowie o przyl4czenie do sieci albo w umowie o Swiadczenie
uslug dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej, bqd4cy jednocze6nie
miejscem odbioru tej energii.
1.3.2. Moc przylEczeniowa - moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci,
okre6lona w umowie o przyl4czenie do sieci, jako warto66 maksymalnawpnaczona w ciqgu
ka2dej godziny okresu rozliczeniowego ze Srednich warto5ci tej mocy w okresach
1 5 -minutowych, slu2qca do zaproj ektowania przyl4cza.
1.3.3. Moc umowna - moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, okre6lona w umowie
o Swiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej albo umowie kompleksowej, jako warto5i
nie mniejsza ni? wyznaczona jako wartoSd maksymalna ze Sredniej warto6ci mocy w okresie
15 minut, z uwzglqdnieniem wsp6lczynnik6w odzwierciedlajqcych specyfikq ukladu zasilania
odbiorcy.
1..3.4. Napigcie niskie (nN) - obejmuje napiqcie znamionowe nie wy2sze ni2 L kV.
1.3.5. Odbiorca - kaLdy, kto otrzymuje, lub pobiera energiq elektryczn4 na podstawie umowy
z przedsiqbiorstwem energetycznym.
1.3.6. Okres rozliczeniowy - okres pomiqdzy dwoma kolejnymi rozliczeniovyymi odczytami urz4dzen
do pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymiprzez Operatora.
1'.3.7. Platnik oplaty OZE - operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
1.3.8. Przyl4cze - odcinek lub element sieci slu24cy do pot4czenia urz4dzefi, instalacji lub sieci
podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyl4czeniowej, z pozostalE czq5ciq sieci Operatora
Swiadczqcego narzecz podmiotu przyl4czanego uslugq dystrybucji energii elektrycznej.
1.3.9. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urz4dzenia pomiarowe lub pomiaroworozliczeniowe, w szczeg6lnoSci: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz
przekladniki prqdowe i napiqciowe, a tak2e uklady pol4czef miqdzy nimi, slu24ce
bezpoSrednio lub po6rednio do pomiar6w energii elektryczne j i rozliczefi za tq energiq.
1.3.10. Umowa - umowa o Swiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej lub umowa
kompleksowa.
1.3.11. Umowa kompleksowa - umowa zawieraj4ca postanowienia umowy sprzeda|y energii
elektrycznej i umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej, zawarta ze
sprzedawc4 energii elektrycznej.
1.3.12. Umowa o Swiadczenie uslug dystrybucji - umowa o Swiadczenie uslugi dystrybucji energii
elektryczne j zawarta z Operatorem.
1.3.13. Taryfa - zbi6r stawek oplat oraz warunk6w ich stosowania, opracowany przez Operatora
i wprowadzony, jako obowiEzuj4cy dla okreSlonych w nim Odbiorc6w oraz innych podmiot6w
w trybie okre6lonym ustawA.
L.3.1'4. Zabezpieczenie przedlicznikowe - zabezpieczenie zainstalowane najbli2ej ukladu pomiaroworozliczeniowego od strony sieci Operatora i przez niego zaplombowane.
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Zasady rozliczefiza Swiadczone uslugi dystrybucii

2.t.

Zasady

2.1.1

Odbiorcy za Swiadczone uslugi dystrybucji rozliczani s4 wedlug stawek oplat wla5ciwych dla
grup taryfovvych. Podzial odbiorc6w na grupy taryfowe dokonywany jest wedlug kryteri6w
okre6lonych w S 6 ust. L rozpo rz4dzenia taryfowego.
Ustala siq nastqpuj4cy spos6b oznaczefi grup taryfowych oraz kryteria i zasady lcwalifikowania
odbiorc6w do tych grup:

2.t.2

GRUPY

TARYFOWE

kwalifikacii odbiorc6w do grup taryfowych.

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORC6W

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napiqcia o mocy umownej wiqkszej
od 40 kW lub pr4dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze
pr4dowym wiqkszym od 63 A,
rozliczeniem za pobran4 energiq elektryczn4

c21.

z

odpowiednio:
CZL -jednostrefowym
c11
Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napiqcia o mocy umownej nie
wiqkszej ni? 40 kW i pr4dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie
wiqkszym ni2 63 A, z rozliczeniem za pobran4 energiq elektryczn4 odpowiednio:
C11 - iednostrefowym
R
Dla odbiorc6w przyl4czanych do sieci, niezaleZnie od napiqcia znamionowego sieci,
kt6rych instalacje za zgod4 Operatora nie sq wyposa2one w uklady pomiarowo rozliczeniowe, celem zasilania w szczeg6lno5ci :
a) silnik6w syren alarmowych;
b) stacji ochrony katodowej gazoci4g6w;
c) oSwietlania reklam;
d) kr6tkotrwalego poboru energii elektrycznejtrwajEcego nie dlu2ej ni2 rok.
2.1.3. Stawki oplat zawarte w taryfie nie zawieraj4 koszt6w eksploatacji instalacji o6wietleniowych
ulic, plac6w, dr6g publicznych (w szczeg6lno5ci konserwacji, wymiany ir6del Swiatla).
Odbiorca pobieraj4cy energiq elektryczn4 na cele o6wietleniowe ponosi oplaty zwi4zane
z eksploatacj4 instalacji o5wietleniowych w wysoko6ci i na zasadach okreSlonych w odrqbnej
umowie.
2.1.4. W gospodarstwach rolnych uslugi dystrybucji energii elektrycznej pobieranej na cele
produkcyjne (np.:szklarnie, chtodnie, chlewnie, pieczarkarnie) rozlicza siq na podstawie
wskazari odrqbnych uklad6w pomiarowo-rozliczeniovvych, wedlug stawek oplat wla6ciwych
dla grup C.
2.L.5. Odbiorca, kt6ry:
a) pobiera energiq elektrycznq z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, polo2onych
w sieci o jednakowych poziomach napiq6 - mo2e byt zaliczony do grup taryfowych oddzielnie
w ka2dym ztych miejsc, zzastrzezeniem pkt b);
b) pobiera energiq elektrycznE w celu zasilania jednego zespolu urz4dzeh z wiqcej ni2 jednego
miejsca dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napiqcia - wybiera grupq
taryfowq jednakow4 dla wszystkich miejsc dostarczania;
- zgodnie z kryteriami podzialu odbiorc6w na grupy taryfowe przyjqtymi przez Operatora.
2.L.6. W przypadku, gdy pol4czenie instalacji lub sieci odbiorcy z sieci4 Operatora zrealizowane jest
za pomocE wiqcej ni| jednego przyl4czafmiejsca dostarczania, uklady pomiaroworozliczeniowe muszE by6 zainstalowane na kaZdym z tych przyl4czy/miejsc dostarczania,
z wyj4tkiem przypadk6w gdzie nastqpuje naturalne sumowanie.
2.L.7. Odbiorca, kt6ry ze wzglqdu na przyjqty u Operatora podzial odbiorc6w na grupy taryfowe,
dokonany na podstawie kryteri6w, o kt6rych mowa w pkt 2.1.2, moile byt dla danego miejsca
dostarczania energii elektryczne j zaliczony do wiqcej niZ jednej grupy taryfowej, wybiera jedn4
spoSr6d tych grup.
2.1.8. Odbiorca, o kt6rym mowa w pkt. 2.7.7, moile wyst4pi6 do Operatora o zmianq grupy taryfowej,
e 60 dni od
nie czqSciej ni? raz na 12 mi
Umowa.
wej6cia w zycie nowej taryfy.
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2.2.t
2.3.
2.3.7.

2.3.2.

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami
T

aryfa zawiera wyl4cznie j ednostrefowe grupy taryfowe.

Okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i og6lne zasady
rozliczefr
Rozliczeri z odbiorcami za Swiadczone uslugi dystrybucji energii elektrycznej dokonuje siq
w okresach rozliczeniowych okre5lonych w taryfie i uzgodnionych w Umowie. Operator
stosuje w rozliczeniach z odbiorcami okres rozliczeniowy vvynoszAcy 1 miesiEc.
W przypadku powstania nadplaty lub niedoplaty zapobran4 energiq elektryczn4:

a)

nadptata podlega zaliczeniu

na poczet platno6ci ustalonych na najbliiszy okres

rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zai4da j ej zwrotu;

b)
2.3.3

niedoplata jest doliczana

do pierwszej faktury wystawianej za najbli2szy okres
rozliczeniowy.
Operator albo przedsiqbiorstwo energetyczne 6wiadcz4ce uslugi kompleksowe, wystawiaj4c
odbiorcy fakturq, w rozliczeniu dol4czonym do faktury, przedstawia miqdzy innymi informacje
o:

a) wielko5ci zuiycia

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6

2.3.7

2.3.8.

energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie kt6rej
wyliczona zostala kwota naleZnoSci;
b) sposobie dokonania odczytu ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, czy byl to odczyt
ftzyczny lub zdalny dokonany przez upowa2nionego przedstawiciela Operatora, albo
odczyt dokonany i zgloszony przez odbiorcq;
c) sposobie Wznaczenia wielko6ci zuLycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres
rozliczeniovvy iest dluiszy ni2 miesi4c i gdy pierwszy lub ostatni dzieri okresu
rozliczeniowego nie pokrywa siq z datami odczyt6w ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastapila zmiana cen lub stawek oplat
albo o miejscu, w kt6rym sq dostqpne te informacje.
Rozliczenia za dostarczan4 energiq elektryczn4 s4 dokonywane na podstawie wskazari
uklad6w pomiarowo-rozliczeniowych, z wyl4czeniem grupy taryfowej R, dla miejsc
dostarczania tej energii, okre6lonych w Umowie. Dopuszcza siq mo2liwo56 prowadzenia
l4cznychrozliczefi dla wiqcej ni2 jednego miejsca dostarczania energii.
Ilo56 energii elektrycznej przyjmowana do rozliczeri z odbiorcami grupy taryfowej & jest
okre6lana w Umowie na podstawie wielko6ci mocy przyl4czonych odbiornik6w energii
elektrycznej i czasu trwania poboru energii.
W rozliczeniachz odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej R stosuje siq stawki oplat
ustalone dla grupy taryfowej zrozliczeniem jednostrefowym, wlaSciwej ze wzglqdu na poziom
napiqcia i wielko6d mocyprzyl4czonych odbiornik6w,zzastrzeZeniem pkt 2.7.2. i 3.1.8.
W przypadku zmiany stawek oplat za uslugq dystrybucji w trakcie okresu rozliczeniowego,
oplata wynikaj4ca ze skladnika stalego stawki sieciowej, stawki oplaty przej6ciowej
i abonamentowej pobierana jest w wysokoSci proporcjonalnej do iloSci dni obowiqzywania
poprzednich i nowych stawek a optata wynikaj4ca ze sktadnika zmiennego stawki sieciowej
i stawki jako6ciowej, na podstawie rozdzielenia ilo6ci energii pobranej proporcjonalnie do
liczby dni przed i po zmianie stawek w oparciu o Sredniodobowe zuLycie energii elektrycznej
przez odbiorcq w tym okresie, o ile wielko6d energii nie wynika zrzeczryistego odczytu.
W uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi liniami
kablowymi lub napowietrznymi, kt6re nie s4 wlasno6ci4 Operatora, w sytuacji, gdy uklad
pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elektrycznej vvystqpuj4cych w tych
liniach, odczyty wskazari uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powiqksza siq o straty energii
elektrycznej w liniach. Straty te oblicza siq na podstawie wskazafi urz4dzeir do ich pomiaru.
W przypadku braku urz4dzefi do pomiaru strat, ilo56 pobranej przez odbiorcq energii
elektrycznej czynnej na ich pokrycie okreSla siq w Umowie w zale2no6ci od rodzaju, dlugo6ci,
przekroju i obci42enia linii.
isn{8
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2.3.9.

W przypadku, gdy uktad pomiarowo-rozliczeniowy, zainstalowany w innym miejscu ni2
miejsce dostarczania energii elektrycznej, rejestruje straty energii elektrycznej wystqpujqce
w liniach bqd4cych wlasno6ci4 Operatora, to odczyty wskazari ukladu pomiaroworozliczeniowego pomniejsza siq na zasadach okre6lonych w punkcie 2.3.8.

2.3.70.

W

przypadku niesprawnoSci elementu ukladu pomiarowo-rozliczeniowego

bqd4cego

wlasnoSciq odbiorcy, kt6ra skutkuje niewla6ciwym rejestrowaniemzuiycia energii trwaj4cym

dlu2ej ni? trzy miesi4ce, do rozliczefi przyjmuje siq Sredniodobowe zuLycie energii
w por6wnywalnym okresie rozliczeniowym, pomno2one przez liczbq dni, w kt6rych ten
element ukladu byl niesprawny, oraz stawki oplat z grupy taryfowej, do kt6rej by}
zakwalifikowany odbiorca, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

W

przypadku niesprawnoSci elementu ukladu pomiarowo-rozliczeniowego bqd4cego
wlasnoSciE odbiorcy, uniemoZliwiaj4cej okre6lenie iloSci pobranej mocy maksymalnej,
trwaj4cej dlu2ej nii trzy miesi4ce, w rozliczeniach za pob6r mocy maksymalnej przyjmuje siq
wartoSci mocy przyl4czeniowej, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
2.3.12. Przepis6w pkt 2.3.10. - 2.3.1,1,. nie stosuje siq, je6li istnieje rezerwowy uklad pomiaroworozliczeniowy bqd4cy wlasno6ci4 Operatora lub odbiorcy, W takim przypadku do rozliczef
przyjmuje siq wskazania rezerwowego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
2.3.73. Czasowe odl4czenie odbiorcy od sieci, na jego zlecenie, nie zwalnia go od ponoszenia oplaty
dystrybucyjnej w czq5ci wynikaj4cej ze skladnika statego stawki sieciowej i stawki oplaty
2.3.17.

przejSciowej.

po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn,
o kt6rych mowa w art. 6b ust. 7,2 i 4 ustawy, z zastrzeieniem art. 6c) ustawy pobiera siq
oplatq w
83,56 zl
a) na napiqciu nN

2.3.14. Za wznowienie dostarczania energii elektrycznej

Zasady korygowania wystawionych faktur
2.4.1. W przypadku stwierdzenia blqd6w w pomiarze lub odczycie wskazari ukladu pomiaroworozliczeniowego lub innych nieprawidlowo6ci, kt6re spowodowaly zawyienie nale2no6ci za
pobran4 energiq elektryczn4, Operator dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur.
2.4.2
Korekta, o kt6rej mowa w pIft 2.4.1,., obejmuje caly okres rozliczeniowy lub okres, w kt6rym
wystqpowaly stwierdzone blqdy lub nieprawidlowo6ci.
2.4.3. Nadplatq wynikaj4c4 z v,ryliczonej korekty, o kt6rej mowa w pkt 2.4.1., zalicza siq na poczet
platno6ci ustalonych na najbliZszy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zail4dajej zwrotu.
2.4.4
Podstaw4 do wyliczenia wielko6ci korekty faktur, o kt6rych mowa w pkt 2.4.1., jest wielko6t
btqdu odczytu lub wskazari ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
2.4.5 Je2eli okre6lenie wielko6ci blqdu, o kt6rym mowa w plft 2.4.4. nie jest mo2liwe, podstawq do
wlrliczenia wielkoSci korekty stanowi Srednia liczba jednostek energii elektrycznej za okres
doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidlowo wykazanych
przez uklad pomiarowo-rozliczeniow5r w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomno2ona
przezliczbq dni okresu, kt6rego dotyczy korekta faktury, zzastrzezeniem pkt 2.4.7.
2.4.6. fe2eli nie mo2na ustalid Sredniego dobowego zu?ycia energii elektrycznej na podstawie
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawq wyliczenia wielko6ci korekty jest wskazanie
ukladu pomiarowo-rozliczeniowego z nastqpnego okresu rozliczeniowego, z zastrzeLeniem
2.4.

pLn2.4.7.
2.4.7

W wyliczaniu wielkoSci korekty nale?y uwzglqdnit sezonowo5d poboru energii elektrycznej
oraz inne udokumentowane okoliczno5ci maj4ce wplyw na wielko66 poboru tej energii.

3.

Szczeg6lowe zasady rozliczefr uslug dystrybucii

3.1.

Optaty za uslugi dystrybucii energii elektrycznei.
Oplatq za (wiadczenie uslug dystrybucji dla okre6lonego odbiorcy, oblicza sig wedlug wzoru

3.1.1
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3.1.3.
3.7.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.L.7.

3.1.8.

3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.

oplata za Swiadczenie uslugi dystrybucii obliczona dla danego odbiorcy, w zl;
skladnik staty stawki sieciowej, w zl/kW /miesiac;
moc umowna okre6lona dla danego odbiorcy, w kW;
skladnik zmienny stawki sieciowej, w zl/kWh;
ilo56 energii pobranei z sieci przez odbiorce w kWh;
stawka jako6ciowa, w zl /kWh;
ilo56 energii elektrycznejzu?ytej przez odbiorcgoraz innych odbiorc6w przyl4czonych do
jego sieci korzystaiacych z kraiowego systemu elektroenergetycznego, w kWh;
stawka oplaty przejSciow ei, w zl / kW/miesiac;
stawka oplatv OZE,w zl/MWh;
ilo56 energii elektrycznej pobranej i zu|ytej przez odbiorcq koficowego, o kt6rej mowa w
pkr 3.1.11 w MWh lub kWh;
oplata abonament owa, w zl;
Oplata za ustugi dystrybucji w czq5ci wynikaj4cej ze skladnika stalego stawki sieciowej,
stanowi iloczyn skladnika stalego stawki sieciowej i wielkoSci mocy umownej.
Optata za uslugi dystrybucji w czq6ci wynikaj4cej ze stawki oplaty przej6ciowej, stanowi
iloczyn mocy umownej i stawki oplaty przejSciowej.
Oplata za uslugi dystrybucji dla odbiorc6w grupy taryfowej R, z zastrzeZeniem pkt 3.1.5.,
sklada siq z sumy iloczyn6w:
a) sumy mocy przyl4czonych odbiornik6w i skladnika stalego stawki sieciowej;
b) sumy mocy przyl4czonych odbiornik6w, uzgodnionego w umowie czasu ich przyl4czenia i
sumy skladnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jako6ciowej oraz stawki oplaty OZE;
c) sumy mocy przyl4czonych odbiornik6w i stawki oplaty przej6ciowej.
Oplata za uslugi dystrybucji dla rozliczanych w grupie taryfowej R silnik6w syren alarmovqrch
stanowi iloczyn sumy skladnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakoSciowej oraz stawki
oplaty OZE i miesiqcznego poboru energii elelrtrycznej, kt6ry ustala siq na poziomie 1 kwh.
Oplatq za uslugi dystrybucji w czq6ci wynikaj4cej ze skladnika stalego stawki sieciowej i optatq
za uslugi dystrybucji w czq6ci wynikaj4cej ze stawki oplaty przejSciowej pobiera siq
proporcjonalnie do czasu trwania Umowy.
Oplaty za ustugi dystrybucji dla odbiorc6w zasilanych z kilku przyl4czy/miejsc dostarczania
ustalane i pobierane s4 odrqbnie dla ka2dego przyl4czaf miejsca dostarczania, o ile
obowi4zuj4ca Umowa nie stanowi inaczej.
Odbiorcy energii elektrycznej za obslugq, polegajecq na odczytywaniu wskazari uklad6w
pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontroli obci42ani s4 oplatq abonamentow4, wynikaj4c4ze
stawki abonamentowej zr62nicowanej ze wzglqdu na dlugoSt okresu rozliczeniowego,
z wyl4czeniem odbiorc6w zalmralifikowanych do grupy taryfowej R, kt6rych instalacje nie s4
wyposa2one w uktady pomiarowo-rozliczeniowe.
Stawki abonamentowe zostaty skalkulowane i sE pobierane w przeliczeniu na uklad
pomiarowo-rozliczeniowy.
Oplata abonamentowa naliczana jest w pelnej wysoko6ci, niezale2nie od dnia miesiqca,
w kt6rym nast4pilo zawarcie lub rozwi4zanie Umowy.
Platnik oplaty OZE oblicza nale2n4 oplatq OZE jako iloczyn stawki optaty OZE oraz ilo6ci
energii elektrycznej pobranej z sieci izuiytejprzez odbiorc6w koricowych przyl4czonych:
a) bezpoSrednio do sieci danego platnika oplaty OZE;
b) do sieci przedsiqbiorstwa energetycznego wykonuj4cego dzialalno56 gospodarczq
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, niebqdEcego platnikiem optaty OZE,
przyl4czonego do sieci platnika optaty OZE;
c) do sieci przedsiqbiorstwa energetycznego wytwarzaj4cego energiq elektrycznq

przyl4czonego do sieci platnika oplaty OZE bezpo6rednio lub poprzez sie6
przedsiqbiorstwa energetycznego Swiadczqcego na ich rzecz uslugq dystrybucji energii

elektrycznej.
3.1.12. Podstaw4 do obliczenia optaty OZE pobieranej od odbiorcy przemyslowego, kt6ry zloLyl
o5wiadczenie, o kt6rym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o OZE, i dla kt6rego warto6i
wsp6lczynnika intensywno6ci zu2ycia energii elektrycznej, o kt6rym mowa w art. 53 ust. 2
ustavvy o OZE, wyniosla:
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a) nie mniej niL3o/o i nie wiqcej niL20o/o - jest B0%,
b) wiqcej niL20o/o i nie wiqcej ni? 40o/o - jest 60%,
c) wiqcej niL 40o/o - jest 15%o
- ilo6ci energii elektrycznej pobranej z sieci i zuiytej przez tego odbiorcq w danym okresie
rozliczeniowym.
3.1.13. Energiq elektryczn4 zu?ywan4 przezl
a) przedsiqbiorstwa energetyczne wykonuj4ce dzialalno6t gospodarcz4w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej niebqdqce ptatnikami oplaty OZE,
b) przedsiqbiorstwa energetyczne wykonuj4ce dzialalno6d gospodarczA w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej
- w czq6ci, w jakiej nie jest zuiywana do jej wytwarzania, dystrybucji, uwzglqdnia siq w iloSciach
energii elektrycznej, w odniesieniu do kt6rej pobiera siq oplatq 0ZE.
3.1.14. W przypadku gdy przedsiqbiorstwo energetyczne wykonuj4ce dzialalno6d gospodarcz4
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, niebqd4ce platnikiem oplaty OZE, jest przyl4czone
jednocze6nie do sieci wiqcej ni2 jednego platnika oplaty OZE, wnosi oplatq OZE do ka2dego
z tych platnik6w, proporcjonalnie do iloSci energii elektrycznej pobranej z sieci platnik6w
oplaty OZE w okresie rozliczeniowym.
3.1.15. Przedsiqbiorstwo energetyczne wytwarzaj4ce energiq elektryczn4przyl4czone jednocze6nie do
sieci wiqcej ni2 jednego platnika oplaty OZE wnosi optatq OZE do ka2dego z tych platnik6w,
proporcjonalnie do ilo5ci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci platnik6w oplaty OZE
w okresie rozliczeniowym.

3.2.

Moc umowna
3.2.1.. Moc umowna, spos6b jej zamawiania i warunki wprowadzania jej zmian s4 okre6lone
w Umowie.
3.2.2. Moc umowna zamawiana jest przez odbiorcq odrqbnie dla ka2dego przyl4czafmiejsca
dostarczania, w jednakowej wysoko6ci na wszystkie miesi4ce roku.
3.2.3. Dopuszcza siq zamawianie mocy umownej w niejednakowych wielko6ciach na poszczeg6lne,
nie kr6tsze ni2 miesiqczne, okresy roku.
3.2.4. W przypadku gdy jest zamawiana r62na wielko6d mocy umownej na poszczeg6lne okresy roku,
albo gdy moc umowna jest zmieniana w trakcie obowi4zywania taryf,i, szczeg6lowy spos6b
dokonywania r ozliczefi okre6la Umowa.
3.2.5. Odbiorcy zamawiaj4 moc umownA, na nastqpny rok, w terminie okre6lonym w Umowie.
W przypadku braku zam6wienia mocy umownej w wymaganym terminie, jako moc umown4
na nastQpny rok przyjmuje siq wielko66 mocy umownej, wedlug kt6rej odbiorca byl dotychczas
rozliczany.
3.2.6. Zmiana mocy umownej dla odbiorc6w IV i V grupy przyl4czeniowej nastqpuje nie pliniej ni?
po uplywie dw6ch miesiqcy od daty zloienia wniosku przez odbiorcq, o ile w Umowie nie
ustalono inaczej.
3.2.7 . f e2eli odbiorca, za zgod4 Operatora, do kt6rego sieci s4 przyl4czone jego urz4dzenia, instalacje
lub sieci, dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w rozliczeniach za Swiadczenie uslug
dystrybucji energii elektrycznej skladnik staly stawki sieciowej zwiqksza siq o 10 o/o dla calego
okresu objqtego korektq.
3.2.8. Moc umowna okre6lona dla przyl4cza/miejsca dostarczania nie mo2e by6 wiqksza od mocy
przyl4czeniowej okre6lonej dla danego przyl4czafmiejsca dostarczania, jak r6wnie2 nie moZe
byd mniejsza od mocy wymaganej ze wzglqdu na wlasnoSci metrologiczne zainstalowanych
w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym przekladnik6w pr4dowych i licznik6w energii
elektryczne j, z uwzglgdnieniem charakterystyki poboru mocy przez odbiorcq.
3.2.9. Operator monitoruje pob6r mocy czynnej pobieranej przez odbiorcq, zwanej dalej: ,,moc4
pobran4", i mocy czynnej oddawanej do sieci przez podmiot przyt4czony oraz .vqluznacza
wielko6ci nadwy2ek mocy pobranej ponad moc umown4 okre5lon4 w Umowie.
3.2.10. Nadwy2ki mocy czynn ej vryznacza siq dla ka2dej godziny okresu rozliczeniowego, ze Srednich
wartoSci tej mocy rejestrowanych w okresach piqtnastominutowych lub dla ka2dej godziny
okresu rozliczeniowego, ze Srednich warto6ci tej mocy rejestrowanych w okresach
godzinowych, o ile uklady pomiarowo-rozliczeniowe uniemo2liwiaj4 rejestracjq w cyklu
piqtnastominutowym, lub iako maksymalnE wielko6d tej nadwy2ki mocy WznaczonE
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w okresie rozliczeniowyrn, o ile uklady pomiarowo-rozliczeniowe uniemo2liwiaj4 rejestracjq
w cyklu piqtnastominutowym i godzinowym.
3.2.r1. Za przeboczenie mocy umownej okreSlonej w Umowie pobierana jest oplata w wysoko6ci
stanowiqcej iloczyn skladnika stalego stawki sieciowej oraz:
a) sumy dziesiqciu najwiqkszych wielko6ci nadwy2ek mocy pobranej ponad moc umown4, albo
b) dziesiqciokrotno6ci maksymalnej wielko5ci nadwy2ki mocy pobranej ponad moc umownE
zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym, je2eli uklady pomiarowo-rozliczeniowe nie
pozwalajE na zastosowanie sposobu wskazanego w lit. a).
3.2.12. Oplata, o kt6rej mowa w plft 3.2.11,., jest ustalana i pobierana za kazdy miesiqc w kt6rym
nast4pilo przekroczenie, z wyj4tkiem przypadku, o kt6rym mowa w pIft 3.2.11. lit. b), gdy
oplata jest ustalana i pobierana w okresie rozliczeniowym.
3.2.13. f e2eli dostarczanie energii elektrycznej odbywa siq z kilku niezale2nych miejsc jej
dostarczania, optatq za przekroczenie mocy umownej oblicza siq oddzielnie dla ka2dego
miejsca dostarczania, w kt6rym nast4pilo przekroczenie tej mocy. Niezale2nymi miejscami
dostarczania energii elektrycznej nie s4 miejsca, za kt6rymi wystqpuje naturalne sumowanie
pobranej mocy lub w kt6rych, zgodnie z Umow4, moc pobrana jest kontrolowana za pomoc4
sumatora.

3.2.14.

przypadku gdy moc umowna Wznaczana jest z uwzglgdnieniem wsp6}czynnik6w
odzwierciedlaj4cych specyfikq ukladu zasilania, spos6b Wznaczania mocy pobranej okre5la

W

Umowa.

3.2.15. le1eli dostarczanie energii elektrycznej odbywa siq z kilku niezale2nych miejsc jej
dostarczania, a wskutek awarii w sieci Operatora lub wyl4czenia lub zal4czania urz4dzefr
elektroenergetycznych na potrzeby tego Operatora, wzrasta suma mocy podlegajqcej oplacie,
optatq za przekroczenie mocy oblicza siq jedynie od wartosci przekraczaj4cej l4czn4 moc
umownE, z wyj4tkiem sytuacji, w kt6rej awaria w sieci lub wylEczenie urz4dze6 nast4pity
w wyniku przeci4aefilub zakl6ceri spowodowanych pracE urz4dzeit odbiorcy.
3.2.76. Opeiator prowadzi w ka2dym miejscu dostarczania kontrolq mocy pobranei przez odbiorc6w
zakwalifikowanych do grup taryfowych C7l i CZl.

3.3. Rozliczenia z odbiorcami

za ponadumowny pob6r energii biernei

3.3.1. Przez ponadumowny pob6r energii biernej przez odbiorcq rozumie siQ ilo56 energii
elektrycznej biernej odpowiadajqc4:

tgq wy2szemu od umownego wsp6lczynnika tggo
a)
- wsp6lczynnikowi mocy
ponad ilo56
lnilaofompensowanie) i stanowiEcq nadwy2kq energii biernei indukcyjnej
b)
c)

odpowiadaj4c4 wartoSci wsp6lczynnika tggo lub
indukcyjnemu wsp6lczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej lub

pojemnoSciowemu wsp6lczynnikowi mocy [przekompensowanie) zar6wno przy poborze
energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru.
3.2.2. Rozliczeniami za pob6r energii biernej objgci s4 odbiorcy zasilani z sieci o napiqciu
znamionowym nie wyiszymni2 L kV, kt6rzy u2ytkuj4 odbiorniki o charakterze indukcyjnym, o
ile zostalo to okreslone w warunkach przyt4czenia lub w umowie.
3.3.3. Oplacie podlega, w okresie rozliczeniowym, ponadumowny pob6r energii biernej okre6lony
jako nadwy2ka tej energii ponad ilo66 odpowiadaj4c4 warto6ci wsp6lczynnika tg<po - gdy tgq >
tg<po, zmierzona w strefach, w kt6rych jest prowadzona kontrola poboru tej energii lub
catodobowo w zale2noSci od rodzaju zainstalowanego ukladu pomiarowego.
3.3.4. Warto$f wsp6lczynnika mocy tggo okreSla siq w warunkach przyl4czenia lub w Umowie'
Warto66 wsp6lczynnika mocy przyjmuje siq w wysoko5ci tg tpo = 0,4 chyba, 2e indywidualna
ekspertyza uzasadnia wprowadzenie ni2szej warto6ci, jednak w 2adnym przypadku warto6d
*rp6l.rynnika mocy tg<po nie mo2e byd nilsza od wartoSci 0,2.leieli wartoSd wsp6lczynnika
tgqo nie zostala okre6lona w warunka ch przyl4czenia lub w Umowie, do rozliczefi przyjmuje
siq warto5i tg <Po = 0,4'
3.3.5. Warto66 *rp?l.rynnika mocy tgq okre6la siq, jako iloraz energii biernej pobranej catodobowo
lub w streiach czasowych, w kt6rych jest dokonywana kontrola poboru energii biernej
[w Mvarh lub w kvarh] i energii czynnej pobranej catodobowo lub w strefach czasowych,
w kt6rych jest dokonywana ta kontrola [w MWh lub w kwh], zzastrzeheniem pkt 3,3.7.
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3.3.6. Oplatq za nadwyikq energii biernej pobranej ponad iloSi wynikaj4c4 ze wsp6lczynnika tgrpo
w okresie rozliczenio\Myrn, o kt6rej mowa w pkt 3.3.1. lit. a), calodobowo lub dla stref
czasowych, w kt6rych jest prowadzona kontrola poboru tej energii, oblicza siq wedtug wzoru:

l+tg2rp

Ot=kxC*x

I + tg2rpo

-l xA

gdzie poszczeg6lne symbole oznaczaj4:

Ou

oplatq zanadv,ryikq energii biernej, wyrazon4w zlotych,
cenq energii elektrycznej, o kt6rej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy,
obowiqzujEcq w dniu zatwierdzenia taryff, v,ryraLon4w zl/MWh lub zr/kwh,
krotno6d ceny C.6 ustalon4 w pkt 3.3.9. taryff,
wsp6tczynnik mocy wynikaj4cy z pobranej energii biernej,
umownywsp6lczynnikmocy, okre6lonyzgodnie 2pkt3.3.4.,
energiq czynn4pobranq calodobowo, wyra2on4 w MWh lub kWh.

Crr -

tgq
tgg, A k

3.3.7

W uzasadnionych przypadkach, przy wystqpowaniu szybkozmiennych obciE2ef moc4 biern4,
rozliczanie ponadumownego poboru energii biernej ponad warto5d wsp6lczynnika tggo
przeprowadzane jest na podstawie bezpo6redniego pomiaru nadwy2ki une.gii biernej. Oplita
w okresie rozliczeniowym naliczana jest zgodnie z pkt 3.3.6. z uwzglqdnieniem wsp6tizynnika
tgg, ustalonego wedlug nastqpuj4cego wzoru:
ts,p=
gdzie poszczeg6lne symbole oznaczaj4:

AEt

+

+tgeo

-

nadwyzkq energii biernej wykazanej przez urz4dzenie pomiarowe w okresie
rozliczeniowyrn, wyrailon4w Mvarh lub kvarh,
A - energiq czynn4pobran4 calodobowo,wyra2on4w MWh lub kWh,
tggo - umowny wsp6lczynnik mocy, okre5lony zgodnie z pkt 3.3.4.
3.3.8
Odbiorca ponosi w okresie rozliczeniowym oplatq wyniliaj4 c4 z iloczynu calej iloSci energii
biernej, o kt6rej mowa w plft 3.3.1. lit. b) i c) i ustalonej * ptt S.:.O . tiryty kroino5ci
,,k' oraz
ceny energii elektrycznej [w zl/MWh lub zt/kWh], o kt6rej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b
ustav\ry, obowiqzujqcej w dniu zatwierdzenia tary$r.
3.3.9. Wsp6lczynnik krotno6ci ,,k" wskazany w pkt 3.3.6. i 3.3.8. wynosi:
a) Knru = 3,00 - dla odbiorc6w przyl4czonych do sieci nN.
3.3.10 fe2eli dostarczanie energii elektrycznej odbywa siq z kilku miejsc dostarczania, oplatq
za
3.3.11

ponadumowny pob6r energii biernej oblicza siq oddzielnie dla ka2dego miejsca dostarczania.

W przypadku gdy konfiguracja sieci oraz miejsce zainstalo*rni, uktad6w pomiaroworozliczeniowych nie odwzorowuj4 rzeczywistych rozptyw6w mocy oraz energii biernej

pobieranej lub oddawanej do sieci Operatora, wielko6i energii bierneipodlegaj4cq iozliczeniu
ustala siq na podstawie odpowiednich pomiar6w wta5ciwych dla- mielici dostarczania,
przeprowadzonych przez Operatora, odbiorcq lub niezaleZnq jednostkq, w spos6b przez
nie
uzgodniony, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

3.4.

Bonifikaty za niedotrzymanie standard6w jako6ciowych obslugi odbiorc6w

3.4.7

Za niedotrzymanie, dopuszczalnych poziom6w odchyleri napiqcia od napiqcia znamionowego
odbiorcom na ich wniosek przysluguj4 bonifikaty, orn^rronisymbolem,,furr,,,
zl):
1) jeZeli wartoSd odchylenia napiqcia od dopuszczalnych warto5ci granicznychfwnie przekracza
1'0 o/o, odbiorcy przysluguje bonifikata w okresie doby, w wysoko6ci obliczonej wedlug

i parametr6w jako5ciowych energii

wzoru:

wur

=r+9'l'xA,
(10%) ' xc,
,

gdzie poszczeg6lne symbole oznaczajq:
Pfrzcsa
[']ncrtsotyki

4
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fitu

AU - wartoSd odchylenia napiqcia od okre6lonych w odrqbnych przepisach dopuszczalnych
warto6ci granicznych odchyleri napiqcia od napiqcia znamionowego [w %],
Ar - ilo56 energii elektrycznej dostarczonq odbiorcyw okresie doby [wjednostkach energii],
C1 - cenQ energii elektrycznej, o kt6rej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, obowi4zuj4cq
w okresie, w kt6rym nast4pilo odchylenie napiqcia od okre6lonych w odrqbnych
przepisach dopuszczalnych wartoSci granicznych odchyleri napiqcia od napiqcia
znamionowego [w zl za jednostkq energii];
2) je2eli warto6i odchylenia napiqcia od dopuszczalnych warto5ci granicznych przekracza
'i,0 o/o, odbiorcy przysluguje bonifikata w okresie doby, w l4cznej wysoko6ci obliczonej
wedlug wzoru:

Wur=ArxCr+b.rxtr
gdzi e poszc zeg6lne symbole oznaczai4:

- ilo56 energii elektrycznej dostarczon4 odbiorcyw okresie doby [wjednostkach energii],
Cr - cenQ energii elektrycznej, o kt6rej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, obowiqzuj4c4

Ar

napiqcia od okre5lonych w odrqbnych
przepisach dopuszczalnych wartoSci granicznych odchyleli napiqcia od napiqcia

w okresie, w kt6rym nastqpito odchylenie

znamionowego [w zt za jednostkq energii],
b.r - bonifikata za niedotrzymanie poziomu napiqcia w zakresie okre6lonych w odrqbnych
przepisach dopuszczalnych wartoSci granicznych odchylefi napiqcia od napiqcia
znamionowego w okresie doby, wynosz4ca 10,00 zlf godzinq,
h - l4czny czas niedotrzymania poziomu napiqcia w zakresie okre6lonych w odrqbnych
przepisach dopuszczalnych wartoSci granicznych odchylef napiqcia od napiqcia
znamionowego w okresie doby [w godzinach].
W
okresie, w kt6rym nie byty dotrzymane parametry jako6ciowe energii elektrycznej, a uklad
3.4.2.
pomiarowo-rozliczeniowy uniemo2liwia okre6lenie ilo6ci energii elektrycznej dostarczonej
odbiorcy, ilo56 tej energii ustala siq na podstawie poboru energii elektrycznej w analogicznym
okresie rozliczeniowym tego samego dnia tygodnia w poprzednim tygodniu oraz proporcji
liczby godzin, w kt6rych parametry jako6ciowe energii elektrycznej nie zostaty dotrzymane, do
calkowitej liczby godzin w okresie rozliczeniowym.
3.4.3
Zakazd4niedostarczonE jednostkq energii elektrycznej odbiorcy koticowemu, przyl4czonemu
do sieci o napiqciu znamionowym nie wylszym niZ 1 kV, na jego wnioseh przysluguje
bonifikata w wysokoSci dziesiqciokrotno5ci ceny energii elektrycznej, o kt6rej mowa w art.23
ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w kt6rym wyst4pila przerwa w dostarczaniu tej energii.
Ilo56 niedostarczonei energii elektrycznej w dniu, w kt6rym miala miejsce przerwa w jej
3.4.4
dostarczaniu, ustala siq na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego
tygodnia, z uwzglqdnieniem czasu dopuszczalnych przerw okre6lonych w Umowie lub
odrqbnych przepisach.
3.4.5. W pizypadku niedotrzymania przez Operatora standard6w jako6ciowych obslugi odbiorc6w,
okre$lonych w S 42 rozporz4dzenia systemowego, odbiorcom na ich wniosek, o ile Umowa nie
stanowi inaczej, przysluguj4 bonifikaty w nastqpuj4cej wysoko6ci:
1) za nieprzylqcie zgloszeri lub reklamacji od odbiorcy - w wysoko6ci 7/50 przeciqtnego
*ynaglodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzai4cym rok
zatwierdzenia tary$, okre6lonego w komunikacie Prezesa Gl6wnego Urzqdu
Statystycznego oglaszanym w Dzienniku Urzqdowym Rzeczypospolitei Polskiej ,,Monitor
polJki". Przeciqtne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 201,6 r. wynioslo
4047,27 zl [M.P. 22017 r., Poz' 183);
Z) za nieuzasadnion4 zwtokq w usuwaniu zakl6ceri w dostarczaniu energii elektrycznej,
spowodowanych nieprawidlowE prac4 sieci - w wysoko6 ci 7/15 wynagrodzenia, o kt6rym
mowa w pkt L;
3) za odmowq udzielenia odbiorcom, na ich 24danie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii sieci 'fcrcnowego
w wysokoS ci 1,150 wynagrodzenia, o kt6rym mowa w pkt 1;
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4)

za niepowiadomienie, co najmniej z piqciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie ogloszeri prasowych,
internetowych, komunikat6w radiowych lub telewizyjnych, albo w inny spos6b przyjqty na

danym terenie, odbiorc6w zasilanych z sieci o napiqciu znamionowym nie wyiszym nii
1 kV - w wysoko6ci l/50 wynagrodzenia, o kt6rym mowa w pkt 1;
5) za niepoinformowanie na pi5mie, co najmniej z rocznym vtyprzedzeniem, odbiorc6w
zasilanych z sieci o napiqciu znamionowym nie wyiszym nii 7 kV o konieczno5ci
dostosowania instalacji do zmienionych warunk6w zasilania - w wysoko6ci 1/15
wynagrodzenia, o kt6rym mowa w pkt 1;
6) za nieuzasadnion4 odmowq odplatnego podjqcia stosownych czynno6ci w sieci w celu
umo2liwienia bezpiecznego wykonaniaprzez odbiorcq lub inny podmiot prac w obszarze
oddziatywania tej sieci - w wysoko6ci l/15 wynagrodzenia, o kt6rym mowa w pkt 1;
7) za nieudzielenie, na 24danie odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczefi oraz
aktualnych taryf - w wysoko6 ci 1/50 wynagrodzenia, o kt6rym mowa w pkt 1;
B) za przedlu2enie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji
odbiorcy w sprawie zasad rozliczefi i udzielenia odpowiedzi, za kaildy dzieri zwloki w wysoko6ciT/250 wynagrodzenia, o kt6rym mowa w pkt 1;
9) za przedlu2enie czternastodniowego terminu sprawdzenia prawidlowoSci dzialania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego lub czternastodniowego terminu laboratoryjnego
sprawdzenia prawidlowo6ci dzialania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, zakaidy'dziifr
zwloki - w wysokoS,ci l,/ZS0 wynagrodzenia, o kt6rym mowa w pkt 1;
70)za uniemo2liwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego ukladu pomiaroworozliczeniowego, na wniosek odbiorcy zloilony w ci4gu 30 dni od dnia otrzymania wyniku
badania laboratoryjnego - w wysoko5cil/15 wynagrodzenia, o kt6rym mowa w pm f .

4.

Zasady ustalania oplat zaprzyl4czanie podmiot6w do sieci.
Podmioty, kt6rych urz4dzenia, instalacje i sieci s4przyl4czane do sieci dzieli siq na nastqpuj4ce
grupy przyl4czeniowe:
a) grupa IV - podmioty, kt6rych urz4dzenia, instalacje i sieci s4 przyl4czane bezpo$rednio do
sieci o napiqciu znamionowym nie v'rylszym ni2 1 kV oraz mocy przyl4czeniowej wiqkszej
ni? 40 kW lub pr4dzie znamionowym zabezpieczenia przedliczniko*"go w torze pr4dowym
wigkszym ni2 63 A;
b) grupa V - podmioty, kt6rych urz4dzenia, instalacje i sieci s4 przyl4czane bezpo6rednio do
sieci o napiqciu znamionowym nie wyzszym niZ 1 kV oraz mocy przyl4czeniowej nie
wiqkszej ni2 40 kW i prEdzie znamionovvym zabezpieczenia przedliirniko*"go * [o.r"
pr4dowym nie wiqkszym ni2 63 A;
c) grupa VI - podmiory kt6rych urz4dzenia, instalacje i sieci s4 przyl4czane do sieci poprzez
t5rmczasowe przyl4cze, I<t6re bqdzie na zasadach okre6lonych w umowie o przyi4izenie
zastqpione przyl}czem docelowym, lub podmioty, kt6rych urz4dzenia, instalaije i sieci s4
przyl4czane do sieci na czas okreslony, lecz nie dlu2szy ni2 l- rok.
Napiqcie znamionowe, o kt6rym mowa powyZej okre6la siq w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.
4.2. Za przyl4czenie Zr6del wsp6lpracujqcych z sieciq oraz sieci przedsiqbiorstw energetycznych
zaimui4cych siq dystrybucjq energii elektrycznej pobiera siq oplatq ustalon4 na -pohstawie
rzeczywistych naklad6w poniesionych na realizac)gprzyl4czenia,zwyl4czeniem:
a) instalacji odnawialnego ir6dla energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie vtyiszej ni1
5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poni2ej I MW, za
kt6rych przyl4czenie pobiera siq polowq oplaty ustalonej na podstawie rzeczywistych
naklad6w,
b) mikroinstalacii, za kt6rej przyt4czenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergerycznej nie
pobiera siq oplaty.
4.3. Za przylqczenie podmiot6w zakwalifikowanych do IV lub V grupy przyl4czeniowej oraz
podmiot6w zakwalifikowanych do VI grupy, przyl4czanych do sieci o nrpiq.iu znamionowym
nie
vf/zszym ni2 1 kV, innych ni2 okreSlone w punkcie 4.2.,pobiera siq oplaiq, kt6ra stanowi iloczyn
stawki oplaty za przyl4czenie zawartej w poni2szej tabeli oraz willko6ci mocy przyl4czeniowej
okre5lonej w umowi e o przyl4czenie, z zastrzeien i em p kt 4.4.

4.7.
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Stawka oplaty
Grupa
przyl4czeniowa

lzt/kwl
zaprzylycze
napowietrzne

IV

zaprzyl4cze
kablowe

44,91

67,60

V

4.4

4.5.

4.6.

4.7.

W

44,91
VI *)
44,91
**)
VI
7,87
*) - w przypadku, gdy jest budowane przyl4cze,
**) - w przypadku podl4czenia do istniej4cej sieci.

przypadku, gdy dlugo66 przylEcza przekracza 200 metr6w od podmiot6w
zakwalifikowanych do IV lub V grupy przyl4czeniowej oraz podmiot6w zakwalifikowanych do
VI grupy przyl4czeniowej, przyl4czanych do sieci o napiqciu znamionowym nie vrry1szym niZ 1
kV, innych niZ okre6lonych w pl<t 4.2, w sytuacji gdy jest budowane przyl4cze, za ka2dy metr
powyiej 200 metr6w dlugo5ci przyl4cza pobiera siq dodatkowE oplatq w wysoko6ci:
a) 33,45 - w przpadku przyl4cza kablowego,
b) 24,70 - w przypadkuprzyl4cza napowietrznego.
Za zwigkszenie mocy przyl4czeniowej dla podmiot6w zakwalifikowanych do IV lub V grupy
przyl4czeniowej oraz VI grupy przyl4czeniowej, przyl4czanych do sieci o napiqciu
znamionowym nie v'ryiszym ni2 1 kV, innych ni2 w pkt 4.2., dokonanej na wniosek podmiotu
przyl4czanego, dla kt6rego nie zachodzi konieczno6d wymiany lub przebudowy przyl4cza
pobiera siq optatq stanowi4c4 iloczyn stawki oplaty ustalonej w taryfie i przyrostu mocy
przyl4czeniowej.
Za wymianq lub przebudowq przyl4cza bez zwiqkszenia mocy przyl4czeniowej, dokonywanq
na wniosek przyl4czonego podmiotu, oplatq ustala siq na podstawie rzeczywistych naklad6w
ztymzwi4zanych.
Za wymianq lub przebudowq przyl4cza zwi1zan4 ze zwigl<szeniem mocy przyt4czeniowej,
dokonywan4 na wniosek przyl4czonego podmiotu zakwalifikowanego do grup
przyl4czeniowych, o kt6rych mowa w pkt 4.3., pobiera siq oplatq obliczonE jako sumq
rzeczywistych naklad6w poniesionych na wymianq lub przebudowq przylqcza ustalonych dla
dotychczasowej wielko6ci mocy przyl4czeniowej i oplaty za przyrost mocy wynikaj4cej
z iloczynu stawki oplaty ustalonej w taryfie, zaleznej od rodzaju przyl4cza (napowietrzne lub
kablowe) i przyrostu mocy przyl4czeniowej stosownie do poni2szego wzoru:

op = Nr, gdzie:
Oo

-

4.9

#.

Sp * (Pp

-

Pd)

oplata zaprzyl4czenie, w zl,

N- -

4.8.

61,60
67,60

lub przebudowq dotychczasowego
przyl4cza,
Po - wielko5d mocy przyl4czeniowejw kW, okre6lona w umowie o przyl4czenie,
Pa - dotychczasowa moc przylqczeniowa, w kW,
Sp - stawka oplaty fzl/kWl,przyjqta zgodnie z punktem 4.3.
Stawki oplat za przyl4czenie do sieci dla IV lub V grupy przyl4czeniowej oraz podmiot6w
zakwalifikowanych do VI grupy - przyl4czanych do sieci o napiqciu znamionowym nie
wy?szym ni2 1 kV (gdy jest budowane przylEcze) dla przyl4cza kablowego uwzglqdniaj4 koszty
zakupu i monta2u:
a) zl4cza kablowego wrazzjego obudow4 i wyposa2eniem;
b) ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego, wraz z ich
obudow4 i z wyposa2eniem do ich monta2u.
W zaleLno6ci od przlqtego rozwiEzania technicznego, przez obudowq, o kt6rej mowa
w pkt 4.8., naleiy rozumied szafkq zl1czowo-pomiarowq zintegrowan4 lub modulow4 wsp6ln4
dlazl4cza i ukladu pomiarowo-rozliczeniowego lub odpowiadajqce jej funkcjonalnie oddzielne
szafki zl4czowe i pomiarowe lub szafki pomiarowe
rzeczywiste naklady poniesione na wymianq

Tercnowego
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4.1.0.

4.L7.

4.12.

4.73.

4.'t4.

Przepisu pkt 4.8. lit. b) nie stosuje siq do przyl4czy kablowych w budynkach wielolokalowych
oraz innych zespolach obiekt6w, w kt6rych lokalizacja uklad6w pomiarowych nie pokrywa siq
z lokalizacj4 zl4czy kablowych.
W nakladach, o kt6rych mowa w art. 7 ust. B ustawy, uwzglqdnia siq wydatki ponoszone na:
wykonanie prac projektowych i geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwoleri

na budowq, zakup material6w do budowy odcink6w sieci sluZqcych do przyl4czenia
podmiot6w do sieci z uwzglqdnieniem dlugo5ci tych odcink6w, roboty budowlano-monta2owe
wraz z nadzorem, wykonanie niezbqdnych pr6b, koszty sporzqdzenia ekspertyzy wplywu
przyl4czanych urz4dzef, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, a tak2e koszty
uzyskania praw do nieruchomo6ci oraz zajgcia terenu, niezbqdne do budowy lub eksploatacji
urz4dzeft.
W przypadku obiekt6w wymagaj4cych wielostronnego ukladu zasilania, z wyj4tkiem zasilania
rezerwowego, oplatq za przyl4czenie, ustala sig w spos6b okre6lony w taryfie. W przypadku
zasilania rezerwowego oplatq ustala siq na podstawie rzeczywistych naklad6w.
Przyl4czany podmiot mo2e wybrai rodzaj przyl4cza - kablowe lub napowietrzne, o ile
wykonanie takiego przyl1czajest moZliwe ze wzglqd6w technicznych.
Moc przylEczeniowa w przypadku budynk6w wielolokalowych okre6lana jest przez
projektanta instalacji w porozumieniu z inwestorem lub wla6cicielem budynku
z uwzglqdnieniem wsp6}czynnik6w jednoczesnoSci.
Podmioty ubiegaj4ce siq o przyl4czenie do sieci, zakwalifikowane do V grupy przylEczeniowej
nie wnosz4 zaliczek na poczet oplaty za przyl4czenie do sieci.

5.

Oplaty za uslugi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy

5.1.
Lp.

'ator ustala
za
na zlecenie o
Wyszczeg6lnieniet)
Stawka w zlza uslugq
Przerwanie i wznowienie dostarczania energii:
a) na napigciu nN
83,56
Sprawdzenie prawidlowo6ci dzialania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego2) :
a) bezpoSredniego
83,56
b) p6lpoSredniego
125,33
c) poSredniego
177,54

1

2.

-

3.

Laboratoryjne sprawdzenie prawidlowo6ci
dzialania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
flicznika lub urzEdzenia steruj4cego)z)

119,05 zl w przypadku kiedy badanie
przeprowadza Operator i dodatkowo
52,22 zl za demonta2 i monta2 licznika
b4di urz4dzenia steru j 4cego

Iub
- kwotq wynikaj4c4 z faktury wystawionej
przez zewnqtrznA jednostkq przeprowadzaj4c4 badanie i dodatkowo 52,22 zl za

demonta2

i

monta2 licznika b4di

urzqdzenia steru j4cego
4

badanego kwota wynikaj4ca z faktury wystawionej
wczeSniej ukladu pomiarowo-rozliczeniowegoa)
przez j ednostkq przepr owadzaj4cq badanie.
Przeniesienie licznika lub licznika urz4dzenia

Wykonanie dodatkowej ekspertyzy

i

5.

6.

[zegara) steruiacego [dla licznik6w strefowych)
w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio
wyposa2one miejsce w obrqbie tego samego
obiektu +l
Zakaid4 godzinq nadzoru pelnionego nad pracami
wykonywanymi przez wykonawc6w niezale2nych
od Operatora w pobli2u lub na urz4dzeniach

704,45

52,22

elektroenergetycznych bqd4cych wlasno6ci4

7

Operatora.
Wyl4czenie napiqcia, przygotowanie
oraz
wtazz
Taryfa

PS

o kt6rych mowa w pkt

6

do sieci 0peratora:

Operator sp. z o.o.

1.4

4arek

a) w sieci nN

8.

9.

1)

2)
3)

229,76

Zaloitenie plomb na urz4dzeniach podlegaj4cych oplombowaniu, w szczeg6lno5ci po naprawie,
remoncie i konserwacji instalacji:
29,t8
- za pierwsz4 plombq
6,1.3
- zakaild4 nastepna
Monta2 i demontaZ urz4dzenia kontrolnopomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia
112,66
dotrzymania parametr6w jakoSciowych energii
dostarczanej z sieci. s)
We wszystkich wy2ej opisanych przypadkach, w kt6rych wymagany jest dojazd stuZb technicznych
Operatora wliczono koszt dojazdu do odbiorcy,
Oplaty nie pobiera siq w przypadku, gdy Iicznik i urzEdzenie sterujAce s4 wlasno6ci4 Operatora,
a badanie potwierdzilo nieprawidtowo6ci, zwyl4czeniem nielegalnego poboru energii,
Koszty ekspertyzy pokrywa odbiorca, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowo6ci w dzialaniu

z wyl4czeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej,
odbiorcy zwracane s4 koszty tej ekspertyzy,
Oplaty nie pobiera siq w przypadku wyniesienia ww. urz4dzeri z lokali mieszkalnych w zabudowie
wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejsce o96lnodostqpne,
W przypadku zgodno6ci zmierzonych parametr6w ze standardami okre6lonymi w $ 38 ust. 1 i 3
rozporz4dzenia systemowego lub w Umowie, koszty sprawdzenia i pomiar6w ponosi odbiorca na
zasadach okre6lonych w odrqbnej Umowie zawartej pomiqdzy odbiorcq a Operatorem;
w pozostalych przypadkach koszty sprawdzenia i pomiar6w ponosi Operator.
ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,

4)

s)

5.2. W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do odbiorcy wykonywana jest wiqcej niZ jedna
usluga spo6r6d wymienionych w tabeli, ka2d4 z oplat za wykonanie drugiej
czynno6ci pomniejsza siq o kwotq 23,06 zl za dojazd do odbiorcy.

i

nastqpnych

6. Oplaty za nielegalne pobieranie energii
6.L. Przez nielegalny pob6r energii elektrycznej nale2y rozumie6:

1) Pobieranie energii elektrycznejbezzawarcia Umowy,
2) Pobieranie energii elektrycznej:
a) z calkowitym lub czqSciowym pominiqciem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,
b) poprzez ingerencjq w ten uklad pomiarowo-rozliczeniowy maj4c4 wptyw

6.2.

6.3.

zafalszowanie pomiar6w dokonywanych przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy.
W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej, o kt6rym mowa w pkt 6.1.

ppkt

na
1,

Operator mo2e obci42y6 podmiot nielegalnie pobieraj4cy tQ energiq, oplatami w wysoko6ci
piqciokrotno5ci stawek oplat okre5lonych w taryfie dla jednostrefowej grupy taryfowej, do kt6rej
ten podmiot bytby zakwalifikowany, zgodnie z kryteriami okre6lonymi w S 6 ust. 1
rozporz4dzenia taryfowego, oraz w wlrsoko6ci piqciokrotno6ci ceny energii elektrycznej, o kt6rej
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmujqc:
1) wielko6d mocy wynikaj1c4 z rodzaju zainstalowanych odbiornik6w,
2) ilo6ci energii elektrycznej uwzglqdniajEce rzeczywist4 mo2liwo56 pobierania energii przez
dany podmiot wynikaj4ce z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiornik6w, lecz nie v,ryilsze
ni2:
a) przy pobieraniu energii eletrrtrycznej jedn4 faz4, za ka2dy 1 A prqdu znamionowego
zabezpieczenia 125 kWh. Za zabezpieczenie uwaZa siq bezpieczniki najbliilsze patrz4c od
strony zasilania, niedostqpne dla ww. podmiotu i os6b postronnych. W razie braku
zabezpieczeri miqdzy instalacj4 odbiorcz4, a sieciq zasilaj4c4 przyjmuje siq takq wielkoSd
wkladek bezpiecznikowych, jaka powinna znajdowa6 siq w danej instalacji, nie mniejszE
jednak nii25 A;
b) przy pobieraniu energii elektrycznej dwoma lub trzema fazami oplatq ustala siq, jak w lit. a,
z uwzglqdnieniem krotnoSci (2 lub 3), zale2nie od liczby faz, kt6rymi nielegalnie pobierano
energiq elektrycznq.
W przypadku udowodnionego okresu nielegalnego pobierania energii elektrycznej, o kt6rym
mowa w pkt 6.1. ppkt 2, Operator mo2e obci42yd odbiorcq oplatami wwysokoSci dwukrotno6ci
stawek oplat okreSlonych w taryfie dla grupy taryfowej, do kt6rej iest zakwalifikowany odbiorca
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orazw wysoko6ci dwukrotnoSci cenyenergii elektrycznej, o kt6rej mowa wart.23 ust.2 pkt 18
lit. b) ustawy, przyjmuj4c wielko5ci mocy umownej i zuLycia tej energii, jakie wyst4pity
w analogicznym okresie przed powstaniem nielegalnego pobierania energii elektrycznej lub po
jego ustaniu; oplaty oblicza siq dla kaZdego miesi4ca, w kt6rym nast4pilo nielegalne pobieranie
energii elektrycznej.
W przypadku nielegalnego pobierania energii, o kt6rym mowa w pkt 6.1. ppkt 2 lit. a), gdy nie
mo2na ustali6 ilo6ci nielegalnie pobranej energii elektrycznej, Operator mo2e obci42yd odbiorcq
oplatami w wysoko6ci dwukrotno6ci stawek oplat okre6lonych w taryfie dla grupy taryfowej, do
kt6rej jest zakwalifikowany odbiorca oraz w wysoko6ci dwukrotno6ci ceny energii elektrycznej,
o kt6rej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmuj4c:
1) wielko66 mocy umownej okre6lonejw Umowie;
2) ilo5ci energii elektrycznej uwzglqdniaj4ce rzeczywist4 mo2liwo56 pobierania energii przez
dany podmiot wynikajEce z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiornik6w, lecz nie v'ryisze

6.4

ni2:

a)

przy pobieraniu energii elektrycznej jedn4 faz4, za kaLdy 1 A prEdu znamionowego
zabezpieczenia 125 kWh. Za zabezpieczenie uwa2a siq bezpieczniki najbli2sze odbiorcy
patrz4c od strony zasilania, niedostqpne dla odbiorcy i os6b postronnych. W razie braku
zabezpieczeri miqdzy instalacjq odbiorczE, a sieci4 zasilaj4c4 przyjmuje siq tak4 wielko6i
wkladek bezpiecznikowych, jaka powinna znajdowad siq w danej instalacji, nie mniejszq

jednak niL25 A;
b) przy pobieraniu energii elektrycznej dwoma lub trzema fazami oplatq ustala siq, jak
w lit. a), z uwzglqdnieniem krotno6ci [2 lub 3), zale2nie od liczby faz, kt6rymi nielegalnie
pobierano energiq elektryczn4.
W przypadku nielegalnego pobierania energii, o kt6rym mowa w plft 6.1. ppkt 2 lit. b), gdy nie
mo2na ustalii ilo5ci nielegalnie pobranej energii elektrycznej, Operator mo2e obciq2y6 odbiorcq
oplatami w wysoko5ci dwukrotno6ci stawek oplat okre6lonych w taryfie dla grupy taryfowej, do
kt6rej jest zakwalifikowany odbiorca orazw wysoko5ci dwukrotno6ci ceny energii elektrycznej,
o kt6rej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmuj4c:
1) wielko66 mocy umownej okre6lonej w Umowie;
2) iloSci energii elektrycznej uwzglqdniaj4ce rzeczywist4 mo2liwo56 pobierania energii przez
o
zmo I
u
mzi
odbiornik6w, lecz nie

6.5

a)

dla ukladu j ednofazowego

3 000

kwh

b)

dla ukladu tr6jfazowego z zainstalowanym licznikiem o prEdzie
znamionow5rm niewyLszymni?20 A (pomiar bezpoSrednf bez wzglqdu
na przeci4ialno56 licznika

6 000

kwh

c)

zn am i o nowym

dla ukladu tr6jfazowego z zainstalowanym licznikiem o pr4dzie

d)

e)

wylszym nii 2 0 A (p o mi a r b e z p o Sr e d ni ) b ez w zglqd u na
przeci42alno56licznika zaka2dy 1 A pr4du znamionowanego licznika

300 kwh

dla ukladu z przekladnikami prqdu (pomiar p6lpoSredni) zaka2dy 1A

300 kwh

pr4du znamionowego obwodu pierwotnego przekladnika prqdowego
przy ukladzie z przekladnikami pr4du i napiqcia (pomiar poiredni) za
kaidy L A prqdu obliczeniowego Io

300

kwh

PrEd obliczeniowy Io okreSla siq wedlug wzoru:
Io = 2,5 .U.
tA]

I

gdzie:

2,5 - stala [1/kV],
U - g6rne napiqcie znamionowe przekladnika napiqciowego [kV],
I - mniejsza z nastqpuj4cych wielko6ci:

1)
2)

6.6.

pr4d znamionowy strony pierwotnej przektadnika pr4dowego [A],

suma pr4d6w znamionowych transformator6w otaz innych odbiornik6w,

przyl4czonych na napiqciu zasilania [A].
Oplaty, o kt6rych mowa w pkt 6.3. oblicza siq dla calego nie objqtego przedawnieniem okresu
udowodnionegonielegalnegopobieraniaenergiielektrycznej.
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6.7.

Optaty za wykonywanie czynnoScizwi4zanychze stwierdzeniem nielegalnego pobierania energii

elektrycznej:

1..

Wysoko6d oplaty w zl
lub spos6b iei pobierania
suma warto6ci nowego urz4dzenia
pomiarowego obowi4zuj4ca w dniu jego

Wykonywane czynno5ci

L.p.

Wymiana uszkodzonego przez odbiorcq licznika lub
innego urzqdzenia pomiarowego.

wymiany i oplaty zwi4zanej
z demontaiem i ponownym monta2em
urz4dzenia pomiarowo-rozliczeniowego
wwysoko5ci 52,2221.

Sprawdzenie stanu technicznego ukladu pomiarowo-

2

3.

4

rozliczeniowego i zaloienie novryrch plomb na
zabezpieczeniu gt5wnym w ukladzie pomiaroworozliczeniowym lub na innym elemencie podlegajqcym
oplombowaniu, w miejsce zerwanych przez odbiorcq
plomb Iub przez niego uszkodzonych, zwyl4czeniem
urz4dzefi, o kt6rych mowa w pkt 4 niniejszej tabeli.
a) dla ukladu bezpo6redniego
b) dla ukladu p6lpoSredniego
cJ dla ukladu poSredniego

722,29
152,91.

203,86
suma optaty zwi4zanej z przygotowaniem
urzqdzenia do legalizacji i legalizacj4
Poddanie urz4dzenia pomiarowo-rozliczeniowego
wwysoko6ci
119,05 zl orazoplaty
ponownej legalizacji z powodu zerwania przez odbiorcq
zwi4zanej z demonta2em i ponownym
plomb legalizacyjnych lub ich naruszenia.
monta2em urz4dzenia pomiaroworozliczeniowego w wysoko6ci 52,22 zl.
Zaloienie, na wskaZniku mocy 1S-minutowej lub innym iloczyn l50o/o miesiqcznej warto6ci mocy
urz4dzeniu zwi1zanym z pomiarem tej mocy, plomby,
umownej i skladnika stalego stawki
w miejsce plomby zerwanej lub naruszonejprzez
sieciowej w grupie taryfowej, do kt6rej

odbiorcq.

jest zakwalifi

odbiorca.

7. Tabela stawek
GRUPA TARYFOWA

STAWKI OPT,AT
zA

usrucr

DYSTRYBUCIT

c21

c11

Skladnik zmienny stawki sieciowej w zl/kWh

0,1249

0,1249

Skladnik staly stawki sieciowej w zl/kW /m-c

7,60

2,1.1.

10,00

10,00

Stawka oplaty abonamentowej w

w
Stawka jako6ciowa w zl/kWh
Stawka

zl

/m-c
-C

7,65

0,0727

we wszystkich grupach taryfowych wprowadza siq stawkq oplaty
w wysoko6ci 3,70 zl/MWh, wskazanei w Informacii Prezesa URE, o kt6rei mowa w
ninieiszei taryfy.
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