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Informacja o stawkach brutto 

wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o. stosowanej w okresie  
od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. tj. stawkach netto wynikających z ww. taryfy powiększonych o podatek VAT* 

 

1. Tabela stawek opłat za usługi dystrybucji 

Grupa taryfowa Składnik stały stawki sieciowej Składnik zmienny stawki sieciowej Stawka jakościowa 

Symbol 

zł/m-c zł/kWh 

zł/kWh układ 1-
fazowy 

układ 3-
fazowy 

cała 
doba/dzień/szczyt 

noc/pozaszczyt 

G11 5,30 7,40 0,2027  0,0125 

G12 6,81 10,36 0,2298 0,0756 0,0125 

G12w 11,98 17,91 0,2231 0,0673 0,0125 

G12as 10,60 14,81 0,2027 0,2027**/0,0203*** 0,0125 

G11p 5,30 7,40 0,2027  0,0125 

G12p 6,81 10,36 0,2298 0,0756 0,0125 

2. Tabela stawek opłaty przejściowej 

Grupa taryfowa 
Roczne zużycie energii 

poniżej 500 kWh od 500 kWh do 1200 kWh powyżej 1200 kWh 

Symbol zł/m-c 

G11 0,02 0,12 0,41 

G12 0,02 0,12 0,41 

G12w 0,02 0,12 0,41 

G12as 0,02 0,12 0,41 

G11p 0,02 0,12 0,41 

G12p 0,02 0,12 0,41 

3. Tabela stawek opłaty abonamentowej 

Grupa taryfowa 
Okres rozliczeniowy 

1-miesięczny 2-miesięczny 6-miesięczny 12-miesięczny 

Symbol zł/m-c zł/m-c zł/m-c zł/m-c 

G11 4,72 2,36 0,79 0,39 

G12 4,72 2,36 0,79 0,39 

G12w 4,72 2,36 0,79 0,39 

G12as 4,72 2,36 0,79 0,39 

G11p 0,20 

G12p 0,20 

4. Stawka opłaty OZE 

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 2,71 zł/MWh. 

                                                           
* Informacja ma charakter poglądowy. Rozliczenia opłat za świadczone przez ENEA Operator Sp. z o.o. usługi dystrybucji dokonywane są 

na podstawie sumy stawek netto poszczególnych składników powiększonej o podatek VAT. Przykładowy sposób obliczenia opłaty za 
usługi dystrybucji jest zawarty w dokumencie „Informacja dla Konsumenta zamierzającego zawrzeć na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z ENEA Operator Sp. z o.o.”, dostępnym na stronie 
internetowej ENEA Operator Sp. z o.o. 

** 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. Taryfy dla usług dystrybucji energii 
elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 

*** 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. Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA 
Operator Sp. z o.o. 
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5. Stawka opłaty kogeneracyjnej 

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh. 

6. Stawka opłaty mocowej 

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty mocowej w wysokości: 
1) 2,30 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie 

domowym, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej; 
2) 5,51 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie 

domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej; 
3) 9,19 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie 

domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej; 
4) 12,87 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie 

domowym, zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej; 
5) 0,09373 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż wskazani w pkt. 1) – 4) powyżej. 


