Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WPR.4211.58.8.2021.KKu z dnia 17 grudnia
2021 r. i obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.
1 INFORMACJE O TARYFIE
(...)
1.2. WARUNKI STOSOWANIA TARYFY
1.2.1. Niniejsza Taryfa ustalona przez ENEA Operator Sp. z o.o. zwaną dalej „Operatorem”
obowiązuje na obszarze wskazanym w koncesji Operatora i jest stosowana w rozliczeniach
z odbiorcami przyłączonymi do jego sieci, w tym z operatorami systemów dystrybucyjnych
nieposiadających co najmniej dwóch sieciowych miejsc dostarczania energii elektrycznej
połączonych siecią tego operatora oraz z podmiotami stosownie do zawartych umów
i świadczonych im usług oraz w zakresie nielegalnego poboru energii elektrycznej.
(...)
1.2.3. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(...)
3. ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI
(...)
3.1. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH
(…)
3.1.10. Dla obiorców z grupy taryfowej G12as składnik zmienny stawki sieciowej w strefie nocnej,
w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do tej grupy taryfowej, obowiązuje
w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej
w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku.
3.1.11. Dla nowego miejsca dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcy z grupy taryfowej G12as,
któremu przedsiębiorstwo energetyczne nie świadczyło usługi dystrybucji dłużej niż rok,
przyjmuje się, że zużycie energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 3.1.10, wynosiło 0 kWh.
3.1.12. W kolejnych latach od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as, do rozliczenia
opłaty sieciowej zmiennej w poszczególnych okresach przyjmuje się ilość zużycia energii
elektrycznej taką jak w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego
pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as.
3.1.13. Dla odbiorców, o których mowa w pkt 3.1.11 i 3.1.12, składnik zmienny stawki sieciowej
w strefie nocnej obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość
energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie roku poprzedzającego pierwszy rok
zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as.
(…)
3.2. STREFY CZASOWE STOSOWANE W ROZLICZENIACH Z ODBIORCAMI
(...)
3.2.5. Strefy czasowe, stosowane w rozliczeniach za energię z odbiorcami, zakwalifikowanymi do
grup taryfowych C22w i G12w, przedstawia poniższa tabela:
Miesiące

Strefa szczytowa

Od poniedziałku do piątku
Od 1 stycznia do 31 grudnia w dni robocze w godzinach
600 ÷ 2100

Strefa pozaszczytowa

Od poniedziałku do piątku
w dni robocze w godzinach
2100 ÷ 600 oraz wszystkie
godziny doby sobót, niedziel
i innych dni ustawowo
wolnych od pracy

(...)
3.2.7. Strefy czasowe, stosowane w rozliczeniach za energię z odbiorcami, zakwalifikowanymi do
grup taryfowych C12b, C12bp, G12 i G12p, z zastrzeżeniem punktu 3.2.8, przedstawia
poniższa tabela:
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Miesiące

Strefa dzienna

Strefa nocna

10 godzin w ciągu doby w tym:
- 8 kolejnych godzin, spośród 9
godzin nocnej doliny obciążenia
systemu
elektroenergetycznego,
Od 1 stycznia do 31 grudnia 14 godzin w ciągu doby
trwającego od godziny 2200 do
godziny 700
- 2 kolejne godziny spośród 4
godzin pomiędzy godziną 1300
a godziną 1700
Godziny zegarowe trwania stref czasowych określa Operator.
3.2.8. Strefy czasowe, stosowane w rozliczeniach za energię z odbiorcami, zakwalifikowanymi do
grupy taryfowej G12as:
Miesiące

Strefa dzienna

Strefa nocna

Od 1 stycznia do 31 grudnia

600 ÷ 2200

2200 ÷ 600

3.2.9. Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców
rozliczanych w strefach czasowych określonych wyżej, ustawia się według czasu zimowego
i nie zmienia się w okresie obowiązywania czasu letniego. Powyższa zasada może nie być
stosowana w przypadku, gdy urządzenia sterujące umożliwiają automatycznie utrzymanie
godzin stref w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego.
(...)
3.3. OKRESY ROZLICZENIOWE STOSOWANE W ROZLICZENIACH Z ODBIORCAMI
I OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ
3.3.1. Rozliczeń z odbiorcami za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej dokonuje się
w okresach rozliczeniowych określonych w taryfie i uzgodnionych w Umowie:
Operator stosuje w rozliczeniach z odbiorcami następujące okresy rozliczeniowe:
(…)
2) 1, 2, 6 lub 12 miesięcy dla odbiorców z grup taryfowych: C11, C11em, C11o, C12a, C12b,
G11, G12, G12w, G12as,
(…)
Okresy rozliczeniowe nie odnoszą się do odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym.
Sposób rozliczeń z tymi odbiorcami określa Umowa.
(...)
3.3.21. Za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn,
o których mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 6c ustawy, pobiera się
opłatę w wysokości:
1) na niskim napięciu (nN) – 94,26 zł,
(…)
4.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ USŁUG DYSTRYBUCJI

4.1. OPŁATY ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
4.1.1. Opłatę za świadczenie usług dystrybucji dla określonego odbiorcy, zasilanego z danego
poziomu napięć znamionowych, oblicza się według wzoru:
𝑅𝑅

𝑂𝑂𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝑃𝑃𝑝𝑝 + � 𝑆𝑆𝑍𝑍𝑆𝑆𝑆𝑆𝑍𝑍 ∙ 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑍𝑍 + 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑜𝑜 ∙ 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑜𝑜 + 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑃𝑃𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝑂𝑂𝑍𝑍𝑂𝑂 ∙ 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑜𝑜𝑂𝑂𝑍𝑍𝑂𝑂 + 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑜𝑜 ∙ 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑂𝑂𝑜𝑜 + 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑍𝑍 ∙ 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑍𝑍 + 𝑂𝑂𝑎𝑎

gdzie:
Opoi

SSVn

𝑍𝑍=1

– opłata za świadczenie usługi dystrybucji obliczona dla danego odbiorcy, w zł,
– składnik stały stawki sieciowej, w zł/MW/miesiąc, lub zł/kW/miesiąc,
natomiast dla odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G,
w zł/miesiąc,
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Pi
SZVnm
Eoim
SoSJ
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Sop
SOZE
EokOZE
Sok

– moc umowna określona dla danego odbiorcy, w MW lub kW, natomiast dla
odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G, liczba miesięcy,
– składnik zmienny stawki sieciowej dla danej rozliczeniowej strefy czasowej
m, w zł/MWh lub zł/kWh,
– ilość energii pobranej z sieci przez odbiorcę w rozliczeniowej strefie czasowej
m, w MWh lub kWh,
– stawka jakościowa, w zł/MWh lub w zł/kWh,
– ilość energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę oraz innych odbiorców
przyłączonych do jego sieci korzystających z krajowego systemu
elektroenergetycznego, w MWh lub kWh,
– stawka opłaty przejściowej, w zł/kW/miesiąc, natomiast dla odbiorców energii
elektrycznej z grup taryfowych G, w zł/miesiąc,
– stawka opłaty OZE, w zł/MWh,
– ilość energii elektrycznej pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego,
o której mowa w pkt 4.1.18, w MWh lub kWh,
– stawka opłaty kogeneracyjnej, w zł/MWh,

EokKOG – ilość energii elektrycznej pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego,
o której mowa w pkt 4.1.23, w MWh lub kWh,
Som
– stawka opłaty mocowej, dla odbiorcy końcowego innego niż wymienionego
w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy w zł/MWh lub zł/kWh, natomiast
dla odbiorcy końcowego wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku
mocy, w zł/miesiąc,
Eom
– ilość energii pobranej z sieci przez odbiorcę końcowego innego niż
wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy w godzinach doby
określonych zgodnie z informacją wskazaną w pkt 1.1.9, w MWh lub kWh,
natomiast dla odbiorcy końcowego wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1)
ustawy o rynku mocy, liczba miesięcy,
Oa
– opłata abonamentowa, w zł,
R

– liczba stref czasowych,

(...)

4.1.3. Dla odbiorców z grup taryfowych G składnik stały stawki sieciowej ustalony jest w zł/miesiąc.
(...)
4.1.5. Dla odbiorców z grup taryfowych G stawka opłaty przejściowej ustalona jest w zł/miesiąc,
z uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rozwiązaniu
KDT, tj. dla odbiorców zużywających rocznie:
1) poniżej 500 kWh energii elektrycznej,
2) od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej,
3) powyżej 1 200 kWh energii elektrycznej.
4.1.6. Kwalifikowanie odbiorcy z grup taryfowych G, do przedziałów zużycia, o których mowa
w pkt 4.1.5, odbywa się na podstawie ilości energii elektrycznej zużytej przez tego odbiorcę
w okresie jednego roku kończącego się z dniem ostatniego dokonanego odczytu.
4.1.7. W przypadku odbiorcy, który zużywał energię elektryczną w okresie krótszym niż jeden rok,
odbiorcę kwalifikuje się do danego przedziału zużycia, określonego w pkt 4.1.5. przyjmując
całkowitą ilość zużytej energii do dnia dokonania ostatniego odczytu.
4.1.8. Odbiorcy z grup taryfowych G na potrzeby naliczania opłaty przejściowej, do dnia dokonania
pierwszego odczytu kwalifikowani są do przedziału zużycia poniżej 500 kWh.
(...)
4.1.15. Opłata abonamentowa naliczana jest w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca,
w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie Umowy.
4.1.16. Odbiorca, u którego zainstalowano przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy ponosi
opłatę abonamentową w wysokości 50% stawki opłaty abonamentowej dla najdłuższego
okresu rozliczeniowego, wynikającej z grupy taryfowej, zgodnie z którą jest rozliczany.
4.1.17. W przypadku odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym opłaty za usługi dystrybucji:
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1) w części wynikającej ze składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej, stawki
opłaty OZE, stawki opłaty kogeneracyjnej oraz stawki opłaty mocowej dla odbiorców
końcowych innych niż wymienieni w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, pobierane
są przed ich faktyczną realizacją, w wysokości ustalonej według zasad określonych
w pkt 4.1.1,
2) w części wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przejściowej,
stawki opłaty mocowej dla odbiorców końcowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1)
ustawy o rynku mocy oraz opłaty abonamentowej pobierane są z chwilą dokonywania po
raz pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym zakupu określonej ilości energii
elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Opłaty te, pobierane są w pełnej wysokości za
dany miesiąc i poprzednie miesiące, za które nie zostały pobrane wcześniej.
(...)
4.1.31. W przypadku odbiorców końcowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku
mocy, opłatę mocową ustala się na podstawie stawki opłaty mocowej w zł/miesiąc,
z uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego z art. 89b ust. 3 ustawy o rynku mocy, tj. dla
odbiorców zużywających rocznie:
1) poniżej 500 kWh energii elektrycznej,
2) od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej,
3) powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej,
4) powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej.
4.1.32. Kwalifikowanie odbiorcy końcowego wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku
mocy do przedziałów zużycia, o których mowa w pkt 4.1.31, odbywa się na podstawie ilości
energii elektrycznej zużytej przez tego odbiorcę w okresie jednego roku kończącego się
z dniem ostatniego dokonanego odczytu.
4.1.33. W przypadku odbiorcy końcowego wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku
mocy, który zużywał energię elektryczną w okresie krótszym niż jeden rok, odbiorcę
kwalifikuje się do danego przedziału zużycia określonego w pkt 4.1.31 przyjmując całkowitą
ilość zużytej energii do dnia dokonania ostatniego odczytu.
4.1.34. Odbiorcy końcowi wymienieni w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy do dnia dokonania
pierwszego odczytu, na potrzeby naliczenia opłaty mocowej kwalifikowani są do przedziału
zużycia poniżej 500 kWh.
(...)
4.2. MOC UMOWNA
4.2.1. Moc umowna, sposób jej zamawiania i warunki wprowadzania jej zmian są określone
w Umowie.
(...)
8.
(...)
8.2.

STAWKI OPŁAT
TARYFOWYCH

ZA

USŁUGI

DYSTRYBUCJI

DLA

POSZCZEGÓLNYCH

GRUP

GRUPY TARYFOWE G:
GRUPA
TARYFOWA

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI
bez podatku od towarów i usług
składnik zmienny stawki
składnik
stawka
sieciowej SZVn
stały stawki
jakościowa
sieciowej
cała doba/
noc/ pozaSoSJ
SSVn
dzień/szczyt
szczyt
[zł/m-c]

G11

[zł/kWh]
cała doba

układ 1 fazowy

4,66

układ 3 fazowy

6,51

0,1745

cała doba
x

0,0095
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G12
układ 1 fazowy

6,00

układ 3 fazowy

9,11

G12w
układ 1 fazowy

10,54

układ 3 fazowy

15,76

G12as
układ 1 fazowy

9,32

układ 3 fazowy

13,02

dzień

noc

dzień i noc

0,1978

0,0651

0,0095

szczyt

pozaszczyt

szczyt i
pozaszczyt

0,1921

0,0579

0,0095

dzień

noc

dzień i noc

0,1745

*0,1745
**0,0175

0,0095

0,1745

x

0,0095

dzień

noc

dzień i noc

0,1978

0,0651

0,0095

G11p
układ 1 fazowy

4,66

układ 3 fazowy

6,51

G12p
układ 1 fazowy

6,00

układ 3 fazowy

9,11

* stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nie przewyższającego ilości
energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie poprzedzającego roku, o którym mowa
w punktach 3.1.10 – 3.1.13.
** stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilość energii
elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie poprzedzającego roku, o którym mowa w punktach
3.1.10 – 3.1.13.

8.3. STAWKI OPŁATY PRZEJŚCIOWEJ
(...)
8.3.2. Grupy taryfowe G:
STAWKI OPŁATY PRZEJŚCIOWEJ
bez podatku od towarów i usług
[zł/m-c]
GRUPA TARYFOWA

roczne zużycie energii
poniżej 500 kWh

od 500 kWh do
1200 kWh

powyżej
1200 kWh

G11

0,02

0,10

0,33

G12

0,02

0,10

0,33

G12w

0,02

0,10

0,33

G12as

0,02

0,10

0,33

G11p

0,02

0,10

0,33

G12p

0,02

0,10

0,33
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8.4. STAWKI OPŁATY ABONAMENTOWEJ
STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH
bez podatku od towarów i usług
[zł/m-c]

GRUPA
TARYFOWA

Okres rozliczeniowy
1-miesięczny

2-miesięczny

6-miesięczny

12-miesięczny

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

G11

3,84

1,92

0,64

0,32

G12

3,84

1,92

0,64

0,32

G12w

3,84

1,92

0,64

0,32

G12as

3,84

1,92

0,64

0,32

(…)

(…)

G11p

0,16

G12p

0,16

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,90 zł/MWh,
wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt 1.1.7.
We wszystkich grupach taryfowych stosuje się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości
4,06 zł/MWh, wskazanej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1.1.13.
We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty mocowej, wskazanej w Informacji
Prezesa URE, o której mowa w pkt. 1.1.10:
1) w przypadku odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku
mocy w wysokości 0,1026 zł/kWh,
2) w przypadku odbiorców końcowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy,
opłatę mocową ustala się dla odbiorców zużywających rocznie:
a) poniżej 500 kWh energii elektrycznej w wysokości 2,37 zł/miesiąc,
b) od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej w wysokości 5,68 zł/miesiąc,
c) powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej w wysokości 9,46 zł/miesiąc,
d) powyżej 2800 kWh energii elektrycznej w wysokości 13,25 zł/miesiąc.
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