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1 INFORMACJE OGÓLNE  

1.1 TARYFA UWZGL�DNIA POSTANOWIENIA: 

1.1.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z 

pó	n. zm.), zwanej dalej „ustaw
”. 

1.1.2 Rozporz
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegó�owych 

zasad kszta�towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze� w obrocie energi� elektryczn� (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1200), zwanego dalej „rozporz
dzeniem taryfowym”. 

1.1.3 Rozporz
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegó�owych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, 

poz. 623, z pó	n. zm.), zwanego dalej „rozporz
dzeniem systemowym”. 

1.1.4 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powsta�ych  

u wytwórców w zwi�zku z przedterminowym rozwi�zaniem umów d�ugoterminowych 

sprzeda�y mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, z pó	n. zm.), 

zwanej dalej „ustaw
 o rozwi
zaniu KDT”. 

1.1.5 Informacji Prezesa URE Nr 37/2014, z dnia 16 pa	dziernika 2014 r. w sprawie stawek 

op�aty przej�ciowej na rok 2015. 
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1.2 WARUNKI STOSOWANIA TARYFY 

1.2.1 Niniejsza Taryfa ustalona przez ENEA Operator Sp. z o.o. zwan
 dalej „Operatorem” 
obowi
zuje odbiorców przy�
czonych do sieci Operatora, w tym operatorów systemów 
dystrybucyjnych nieposiadaj
cych co najmniej dwóch sieciowych miejsc dostarczania 
energii elektrycznej po�
czonych sieci
 tego operatora i podmioty stosownie do zawartych 
umów i �wiadczonych im us�ug oraz w zakresie nielegalnego poboru energii elektrycznej. 

1.2.2 Odbiorca posiadaj
cy miejsca dostarczania w ró�nych obszarach dzia�ania Operatora, 
rozliczany jest wg stawek op�at okre�lonych dla obszaru w�a�ciwego dla miejsca 
dostarczania. Wykaz miast i gmin obj�tych obszarami dzia�ania poszczególnych jednostek 
organizacyjnych zawiera za�
cznik do niniejszej taryfy. 

1.2.3 Taryfa okre�la:   

1) grupy taryfowe i szczegó�owe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup;  
2) sposób ustalania op�at za przy�
czenie do sieci Operatora, za� w przypadku przy�
czenia 

do sieci o napi�ciu znamionowym nie wy�szym ni� 1 kV tak�e rycza�towe stawki op�at; 
3) stawki op�at za �wiadczenie us�ugi dystrybucji i warunki ich stosowania,  

z uwzgl�dnieniem podzia�u na stawki wynikaj
ce z: 
a) dystrybucji energii elektrycznej (sk�adniki zmienne i sta�e stawki sieciowej), 
b) korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jako�ciowe), 
c) odczytywania wskaza� uk�adów pomiarowo-rozliczeniowych i ich bie�
cej kontroli 

(stawki abonamentowe), 
d) przedterminowego rozwi
zania kontraktów d�ugoterminowych (stawki op�aty 

przej�ciowej), 
4) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jako�ciowych energii 

elektrycznej i standardów jako�ciowych obs�ugi odbiorców; 
5) sposób ustalania op�at za: 

a) ponadumowny pobór energii biernej,  
b) przekroczenia mocy umownej, 
c) nielegalny pobór energii elektrycznej, 

6) op�aty za us�ugi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy; 
7) op�aty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw  

z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy. 
1.2.4 Ustalone w niniejszej taryfie stawki op�at nie zawieraj
 podatku od towarów i us�ug (VAT). 

Podatek VAT nalicza si� zgodnie z obowi
zuj
cymi przepisami. 

1.2.5 Operator pobiera od wytwórcy op�at� wynikaj
c
 ze stawki jako�ciowej od ilo�ci energii 
zu�ywanej na w�asny u�ytek, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporz
dzenia taryfowego oraz op�at� 
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wynikaj
c
 ze stawki jako�ciowej obliczon
 i pobieran
 przez wytwórc� od jego 
odbiorców, zgodnie z § 25 ust. 3 rozporz
dzenia taryfowego. 

1.2.6 Stawki op�at zawarte w Taryfie zosta�y ustalone dla parametrów jako�ciowych energii 
okre�lonych w rozporz
dzeniu systemowym. 



ENEA Operator Sp. z o.o. 

 - 6 -

2 DEFINICJE 

2.1 Miejsce dostarczania energii elektrycznej – punkt w sieci, do którego Operator dostarcza 

energi� elektryczn
, okre�lony w umowie o przy�
czenie do sieci albo w umowie  

o �wiadczenie us�ug dystrybucji energii elektrycznej albo w umowie kompleksowej, b�d
cy 

jednocze�nie miejscem odbioru tej energii. 

2.2 Moc przy��czeniowa – moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci, 

okre�lona w umowie o przy�
czenie do sieci, jako warto� maksymalna wyznaczona  

w ci
gu ka�dej godziny okresu rozliczeniowego ze �rednich warto�ci tej mocy w okresach  

15-minutowych, s�u�
ca do zaprojektowania przy�
cza. 

2.3 Moc umowna – moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, okre�lona w umowie  

o �wiadczenie us�ug dystrybucji energii elektrycznej albo umowie kompleksowej, jako 

warto� nie mniejsza ni� wyznaczona jako warto� maksymalna ze �redniej warto�ci mocy 

w okresie 15 minut, z uwzgl�dnieniem wspó�czynników odzwierciedlaj
cych specyfik� 

uk�adu zasilania odbiorcy. 

2.4 Napi�cie niskie (nN) – obejmuje napi�cie znamionowe nie wy�sze ni� 1 kV. 

2.5 Napi�cie 	rednie (SN) – obejmuje napi�cia znamionowe wy�sze ni� 1 kV i ni�sze ni�  

110 kV.  

2.6 Napi�cie wysokie (WN) – obejmuje napi�cie znamionowe 110 kV. 

2.7 Napi�cie najwy
sze (NN) – obejmuje napi�cie znamionowe powy�ej 110 kV. 

2.8 Odbiorca – ka�dy, kto otrzymuje lub pobiera energi� elektryczn
 na podstawie Umowy  

z przedsi�biorstwem energetycznym.  

2.9 Okres rozliczeniowy – okres pomi�dzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami 

urz
dze� do pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymi przez Operatora. 

2.10 Przy��cze – odcinek lub element sieci s�u�
cy do po�
czenia urz
dze�, instalacji lub sieci 

podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przy�
czeniowej, z pozosta�
 cz��ci
 sieci 

Operatora �wiadcz
cego na rzecz podmiotu przy�
czanego us�ug� dystrybucji energii 

elektrycznej. 

2.11 Uk�ad pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne urz
dzenia pomiarowe lub pomiarowo-

rozliczeniowe, w szczególno�ci: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz 

przek�adniki pr
dowe i napi�ciowe, a tak�e uk�ady po�
cze� mi�dzy nimi, s�u�
ce 

bezpo�rednio lub po�rednio do pomiarów energii elektrycznej i rozlicze� za t� energi�.  

2.12 Umowa – umowa o �wiadczenie us�ug dystrybucji energii elektrycznej lub umowa 

kompleksowa. 
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2.13 Umowa kompleksowa – umowa zawieraj
ca postanowienia umowy sprzeda�y energii 

elektrycznej i umowy o �wiadczenie us�ug dystrybucji energii elektrycznej, zawarta  

ze sprzedawc
 energii elektrycznej. 

2.14 Umowa o 	wiadczenie us�ug dystrybucji – umowa o �wiadczenie us�ugi dystrybucji 

energii elektrycznej zawarta z Operatorem. 

2.15 Taryfa – zbiór stawek op�at oraz warunków ich stosowania opracowany przez Operatora  

i wprowadzony, jako obowi
zuj
cy dla okre�lonych w nim odbiorców oraz innych 

podmiotów w trybie okre�lonym ustaw
. 

2.16 Zabezpieczenie przedlicznikowe – zabezpieczenie zainstalowane najbli�ej uk�adu 

pomiarowo-rozliczeniowego od strony sieci Operatora i przez niego zaplombowane. 
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3 ZASADY ROZLICZE� ZA �WIADCZONE US�UGI DYSTRYBUCJI 

3.1 ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH 

3.1.1 Odbiorcy za �wiadczone us�ugi dystrybucji rozliczani s
 wed�ug stawek op�at w�a�ciwych 

dla grup taryfowych. Podzia� odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest wed�ug 

kryteriów okre�lonych w § 6 ust. 1 rozporz
dzenia taryfowego. 

3.1.2 Ustala si� nast�puj
cy sposób oznacze� grup taryfowych oraz kryteria i zasady 

kwalifikowania odbiorców do tych grup: 

 

GRUPY 

TARYFOWE 
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA  

DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW: 

A21 
A23 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego napi�cia,  
z rozliczeniem za pobran� energi� elektryczn�: 
A21 – jednostrefowym, 
A23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpo�udniowy, szczyt popo�udniowy, pozosta�e godziny 

doby). 

B21 
B22 
B23 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych �redniego napi�cia o mocy umownej wi�kszej od 40 kW,  
z rozliczeniem za pobran� energi� elektryczn� odpowiednio: 
B21 – jednostrefowym, 
B22 – dwustrefowym (strefy: szczytowa, pozaszczytowa), 
B23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpo�udniowy, szczyt popo�udniowy, pozosta�e godziny 

doby). 

B11 
B12 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych �redniego napi�cia o mocy umownej nie wi�kszej ni� 
40 kW, z rozliczeniem za pobran� energi� elektryczn� odpowiednio: 
B11 – jednostrefowym, 
B12 – dwustrefowym (strefy: dzienna, nocna). 

C21 
C22a 
C22b 
C22w 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napi�cia o mocy umownej wi�kszej od 40 kW lub 
pr�dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pr�dowym wi�kszym od 63 A,  
z rozliczeniem za pobran� energi� elektryczn� odpowiednio: 
C21 – jednostrefowym, 
C22a, C22w – dwustrefowym (strefy: szczytowa, pozaszczytowa), 
C22b – dwustrefowym (strefy: dzienna, nocna). 

C11 
C11o 
C11p 
C12a 

C12ap 
C12b 

C12bp 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napi�cia o mocy umownej nie wi�kszej ni� 40 kW 
i pr�dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pr�dowym nie wi�kszym ni� 
63 A, z rozliczeniem za pobran� energi� elektryczn� odpowiednio: 
C11, C11o – jednostrefowym, 
C11p – jednostrefowym, z zainstalowanym licznikiem przedp�atowym, 
C12a – dwustrefowym (strefy: szczytowa, pozaszczytowa), 
C12ap – dwustrefowym (strefy: szczytowa, pozaszczytowa), z zainstalowanym licznikiem 

przedp�atowym, 
C12b – dwustrefowym (strefy: dzienna, nocna), 
C12bp – dwustrefowym (strefy: dzienna, nocna), z zainstalowanym licznikiem przedp�atowym, 
Do grupy C11o kwalifikowani s� odbiorcy o sta�ym poborze mocy, których odbiorniki sterowane s� 
przeka�nikami zmierzchowymi lub urz�dzeniami steruj�cymi zaprogramowanymi wed�ug: godzin 
skorelowanych z godzinami wschodów i zachodów s�o�ca lub godzin ustalonych z odbiorc�. 
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G11 
G12 

G11p 
G12p 
G12w 

Niezale�nie od napi�cia zasilania i wielko�ci mocy umownej  
z rozliczeniem za pobran� energi� elektryczn� odpowiednio: 
G11 – jednostrefowym, 
G11p – jednostrefowym, z zainstalowanym licznikiem przedp�atowym, 
G12 – dwustrefowym (strefy: dzienna, nocna), 
G12p – dwustrefowym (strefy: dzienna, nocna), z zainstalowanym licznikiem przedp�atowym, 
G12w – dwustrefowym (strefy: szczytowa, pozaszczytowa), 
zu�ywan� na potrzeby: 
a) gospodarstw domowych, 
b) pomieszcze� gospodarczych, zwi�zanych z prowadzeniem gospodarstw domowych 

tj. pomieszcze� piwnicznych, gara�y, strychów, o ile nie jest w nich prowadzona dzia�alno�	 
gospodarcza, 

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, to jest: domów akademickich, internatów, hoteli 
robotniczych, klasztorów, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domów opieki 
spo�ecznej, hospicjów, domów dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w cz��ci 
bytowej, jak te� znajduj�cych si� w tych lokalach pomieszcze� pomocniczych, to jest: czytelni, 
pralni, kuchni, p�ywalni, warsztatów itp., s�u��cych potrzebom bytowo-komunalnym 
mieszka�ców o ile nie jest w nich prowadzona dzia�alno�	 gospodarcza, 

d) mieszka� rotacyjnych, mieszka� pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych 
przedstawicielstw, 

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach dzia�kowych, w których nie 
jest prowadzona dzia�alno�	 gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru –
 administracji ogródków dzia�kowych, 

f) o�wietlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, piwnic, 
strychów, suszarni, itp., 

g) zasilania d�wigów w budynkach mieszkalnych, 
h) w�z�ów cieplnych i hydroforni, b�d�cych w gestii administracji domów mieszkalnych, 
i) gara�y indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona dzia�alno�	 gospodarcza. 

R 

Dla odbiorców przy��czanych do sieci niezale�nie od poziomu napi�cia znamionowego sieci, których 
instalacje za zgod� Operatora nie s� wyposa�one w uk�ady pomiarowo-rozliczeniowe, celem 
zasilania w szczególno�ci: 
a) krótkotrwa�ego poboru energii elektrycznej trwaj�cego nie d�u�ej ni� rok, 
b) silników syren alarmowych, 
c) stacji ochrony katodowej gazoci�gów, 
d) o�wietlania reklam. 

 

3.1.3 Stawki op�at zawarte w taryfie nie zawieraj
 kosztów prowadzenia eksploatacji instalacji 

o�wietleniowych ulic, placów, dróg publicznych (w szczególno�ci konserwacji, wymiany 

	róde� �wiat�a). Odbiorca pobieraj
cy energi� elektryczn
 na cele o�wietleniowe ponosi 

op�aty zwi
zane z eksploatacj
 instalacji o�wietleniowych w wysoko�ci i na zasadach 

okre�lonych w odr�bnej umowie. 

3.1.4 W gospodarstwach rolnych us�ugi dystrybucji energii elektrycznej pobieranej na cele 

produkcyjne (np.: szklarnie, ch�odnie, chlewnie, pieczarkarnie) rozlicza si� na podstawie 

wskaza� odr�bnych uk�adów pomiarowo-rozliczeniowych, wed�ug stawek op�at 

w�a�ciwych dla grup taryfowych B i C. 

3.1.5 Odbiorca, który: 

1) pobiera energi� elektryczn
 z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, 

po�o�onych w sieci o ró�nych poziomach napi� – jest zaliczany do grup taryfowych 

oddzielnie w ka�dym z tych miejsc, 
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2) pobiera energi� elektryczn
 z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, 

po�o�onych w sieci o jednakowych poziomach napi� – mo�e by zaliczony do grup 

taryfowych oddzielnie w ka�dym z tych miejsc, z zastrze�eniem ppkt 3), 

3) pobiera energi� elektryczn
 w celu zasilania jednego zespo�u urz
dze� z wi�cej ni� 

jednego miejsca dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napi�cia - 

wybiera grup� taryfow
 jednakow
 dla wszystkich miejsc dostarczania, 

zgodnie z kryteriami podzia�u odbiorców na grupy taryfowe przyj�tymi przez Operatora. 

3.1.6 Odbiorca, który ze wzgl�du na przyj�ty u Operatora podzia� odbiorców na grupy taryfowe, 

dokonany na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt 3.1.2, mo�e by dla danego 

miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do wi�cej ni� jednej grupy taryfowej, 

wybiera jedn
 spo�ród tych grup. 

3.1.7 Odbiorca, o którym mowa w pkt 3.1.6 mo�e wyst
pi do Operatora o zmian� grupy 

taryfowej nie cz��ciej ni� raz na 12 miesi�cy, a w przypadku zmiany stawek op�at,  

w okresie 60 dni od wej�cia w �ycie nowej taryfy. Warunki zmiany grupy taryfowej okre�la 

Umowa.  

3.1.8 W przypadku, gdy po�
czenie instalacji lub sieci odbiorcy z sieci
 Operatora zrealizowane 

jest za pomoc
 wi�cej ni� jednego miejsca dostarczania, uk�ady pomiarowo-rozliczeniowe 

musz
 by zainstalowane w ka�dym z tych miejsc dostarczania, z wyj
tkiem przypadków 

gdzie nast�puje naturalne sumowanie. 

3.1.9 Odbiorcy zakupuj
cy us�ugi dystrybucji w systemie przedp�atowym, w ramach umowy 

kompleksowej, ponosz
 op�aty wynikaj
ce z dotychczas stosowanej grupy taryfowej  

z zastrze�eniem pkt 3.1.7 lub w przypadku odbiorców nowo przy�
czonych, wg grupy 

taryfowej, do której mog
 by zakwalifikowani zgodnie z kryteriami, o których mowa  

w pkt 3.1.2. 
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3.2 STREFY CZASOWE STOSOWANE W ROZLICZENIACH Z ODBIORCAMI 

3.2.1 Strefy czasowe, stosowane w rozliczeniach za energi� z odbiorcami, zakwalifikowanymi do 

grup taryfowych A23 i B23, przedstawia poni�sza tabela: 

Pora roku Nr 
strefy Stefa doby lato 

(od 1 kwietnia do 30 wrze	nia)
zima 

(od 1 pa�dziernika do 31 marca)

1. Szczyt przedpo�udniowy 700  �  1300 700  �  1300 

2. Szczyt popo�udniowy 1900  �  2200 1600  �  2100 

3. Pozosta�e godziny doby *) 1300  �  1900  i   2200  �  700 1300  �  1600  i  2100  �  700 

*  Je�li urz
dzenia pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalaj
, soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (ca�a 
doba), zaliczane s
 do strefy trzeciej (pozosta�e godziny doby). 
 

3.2.2 Strefy czasowe, stosowane w rozliczeniach za energi� z odbiorcami, zakwalifikowanymi do 

grupy taryfowej B12, przedstawia poni�sza tabela: 

Miesi�ce Strefa dzienna Strefa nocna 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 700  � 2200 2200  � 700 

 

3.2.3 Strefy czasowe, stosowane w rozliczeniach za energi� z odbiorcami, zakwalifikowanymi do 

grup taryfowych B22 i C22a, przedstawia poni�sza tabela: 

Miesi�c Strefy szczytowe Strefy pozaszczytowe 
Stycze� 800  �  1100 i   1600  �  2100 1100 � 1600 i   2100  �  800 

Luty 800  �  1100 i   1600  �  2100 1100 � 1600 i   2100  �  800 

Marzec 800  �  1100 i   1800  �  2100 1100 � 1800 i   2100  �  800 

Kwiecie� 800  �  1100 i   1900  �  2100 1100 � 1900 i   2100  �  800 

Maj 800  �  1100 i   2000  �  2100 1100 � 2000 i   2100  �  800 

Czerwiec 800  �  1100 i   2000  �  2100 1100 � 2000 i   2100  �  800 

Lipiec 800  �  1100 i   2000  �  2100 1100 � 2000 i   2100  �  800 

Sierpie� 800  �  1100 i   2000  �  2100 1100 � 2000 i   2100  �  800 

Wrzesie� 800  �  1100 i   1900  �  2100 1100 � 1900 i   2100  �  800 

Pa�dziernik 800  �  1100 i   1800  �  2100 1100 � 1800 i   2100  �  800 

Listopad 800  �  1100 i   1600  �  2100 1100 � 1600 i   2100  �  800 

Grudzie� 800  �  1100 i   1600  �  2100 1100 � 1600 i   2100  �  800 

 

3.2.4 Strefy czasowe, stosowane w rozliczeniach za energi� z odbiorcami, zakwalifikowanymi do 

grupy taryfowej C22b, przedstawia poni�sza tabela: 

Miesi�ce Strefa dzienna Strefa nocna 
Od 1 stycznia do 31 grudnia 6 00  � 21 00 21 00  � 6 00 

 



ENEA Operator Sp. z o.o. 

 - 12 -

3.2.5 Strefy czasowe, stosowane w rozliczeniach za energi� z odbiorcami, zakwalifikowanymi do 

grup taryfowych C22w i G12w, przedstawia poni�sza tabela: 

Miesi�ce Strefa szczytowa Strefa pozaszczytowa 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 
Od poniedzia�ku do pi�tku w dni 
robocze w godzinach 600 � 2100 

Od poniedzia�ku do pi�tku w dni 
robocze w godzinach  2100 � 600 oraz 
wszystkie godziny doby sobót i dni 
ustawowo wolnych od pracy 

 

3.2.6 Strefy czasowe, stosowane w rozliczeniach za energi� z odbiorcami, zakwalifikowanymi do 

grup taryfowych C12a i C12ap, z zastrze�eniem punktu 3.2.8, przedstawia poni�sza tabela: 

Miesi�ce Strefy szczytowe Strefy pozaszczytowe 
Od 1 kwietnia do 30 wrze�nia 800 � 1100  i  2000 � 2100 1100 � 2000  i  2100 � 800 
Od 1 pa�dziernika do 31 marca 800 � 1100  i  1700 � 2100 1100 � 1700  i  2100 � 800 

 

3.2.7 Strefy czasowe, stosowane w rozliczeniach za energi� z odbiorcami, zakwalifikowanymi do 

grup taryfowych C12b, C12bp, G12 i G12p, z zastrze�eniem punktu 3.2.8, przedstawia 

poni�sza tabela:  

Miesi�ce Strefa dzienna Strefa nocna 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 14 godzin w ci�gu doby 

10 godzin w ci�gu doby w tym: 
- 8 kolejnych godzin, spo�ród 9 godzin  

nocnej doliny obci��enia systemu 
elektroenergetycznego, trwaj�cego od 
godziny 2200 do godziny 700 

- 2 kolejne godziny spo�ród 4 godzin  
pomi�dzy godzin� 1300 a godzin� 1700 

Godziny zegarowe trwania stref czasowych okre�la Operator. 

 
3.2.8 Zegary steruj
ce w uk�adach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych  

u odbiorców rozliczanych w strefach czasowych okre�lonych w pkt 3.2.6 i 3.2.7 ustawia si� 

wed�ug czasu zimowego i nie zmienia si� w okresie obowi
zywania czasu letniego. 

Powy�sza zasada mo�e nie by stosowana w przypadku, gdy urz
dzenia steruj
ce 

umo�liwiaj
 automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie obowi
zywania czasu 

letniego i zimowego. 
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3.3 OKRESY ROZLICZENIOWE STOSOWANE W ROZLICZENIACH Z ODBIORCAMI I 

OGÓLNE ZASADY ROZLICZE� 

3.3.1 Rozlicze� z odbiorcami za �wiadczone us�ugi dystrybucji energii elektrycznej dokonuje si� 

w okresach rozliczeniowych okre�lonych w taryfie i uzgodnionych w Umowie: 

Operator stosuje w rozliczeniach z odbiorcami nast�puj
ce okresy rozliczeniowe: 

1) 1 miesi
c dla odbiorców z grup taryfowych: A21, A23, B11, B12, B21, B22, B23, C21, 

C22a, C22b, C22w, 

2) 1, 2, 6 lub 12 miesi�cy dla odbiorców z grup taryfowych: C11, C11o, C12a, C12b, G11, 

G12, G12w, 

3) dla odbiorców z grupy taryfowej R okres rozliczeniowy okre�la Umowa. 

Okresy rozliczeniowe nie odnosz
 si� do odbiorców rozliczanych w systemie 

przedp�atowym. Sposób rozlicze� z tymi odbiorcami okre�la Umowa. 

3.3.2 Je�eli Operator ustali� dla danej grupy taryfowej kilka okresów rozliczeniowych, odbiorca 

ma prawo wyboru okresu rozliczeniowego oraz jego zmiany, jednak nie cz��ciej ni� raz  

na 12 miesi�cy. 

3.3.3 Je�eli okres rozliczeniowy jest d�u�szy ni� miesi
c, w okresie tym mog
 by pobierane 

op�aty za us�ugi dystrybucji energii elektrycznej w wysoko�ci okre�lonej na podstawie 

prognozowanego zu�ycia tej energii w tym okresie, ustalonego na podstawie zu�ycia 

wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty urz
dze� pomiarowo-rozliczeniowych, 

dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego, z zastrze�eniem  

pkt 3.3.4. 

3.3.4 W prognozach, o których mowa w pkt 3.3.3 nale�y uwzgl�dnia zg�oszone przez odbiorc� 

istotne zmiany w poborze energii elektrycznej. 

3.3.5 W przypadku powstania nadp�aty lub niedop�aty za pobran
 energi� elektryczn
:  

1) nadp�ata podlega zaliczeniu na poczet p�atno�ci ustalonych na najbli�szy okres 

rozliczeniowy, o ile odbiorca nie za�
da jej zwrotu, 

2) niedop�ata jest doliczana do pierwszej faktury wystawianej za najbli�szy okres 

rozliczeniowy. 

3.3.6 Operator albo przedsi�biorstwo energetyczne �wiadcz
ce us�ugi kompleksowe, 

wystawiaj
c odbiorcy faktur�, w rozliczeniu do�
czonym do faktury, przedstawia mi�dzy 

innymi informacje o: 

1) wielko�ci zu�ycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której 

wyliczona zosta�a kwota nale�no�ci, 
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2) sposobie dokonania odczytu uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego, czy by� to odczyt 

fizyczny lub zdalny dokonany przez upowa�nionego przedstawiciela Operatora, albo 

odczyt dokonany i zg�oszony przez odbiorc�, 

3) sposobie wyznaczenia wielko�ci zu�ycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres 

rozliczeniowy jest d�u�szy ni� miesi
c i gdy pierwszy lub ostatni dzie� okresu 

rozliczeniowego nie pokrywa si� z datami odczytów uk�adu pomiarowo-

rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nast
pi�a zmiana 

cen lub stawek op�at albo o miejscu, w którym s
 dost�pne te informacje. 

3.3.7 Rozliczenia za dostarczan
 energi� elektryczn
 s
 dokonywane na podstawie wskaza� 

uk�adów pomiarowo-rozliczeniowych, z wy�
czeniem grupy taryfowej R, dla miejsc 

dostarczania tej energii, okre�lonych w Umowie. Dopuszcza si� mo�liwo� prowadzenia 

�
cznych rozlicze� dla wi�cej ni� jednego miejsca dostarczania energii. 

3.3.8 Ilo� energii elektrycznej przyjmowana do rozlicze� z odbiorcami grupy taryfowej R, jest 

okre�lana w Umowie na podstawie wielko�ci mocy przy�
czonych odbiorników energii 

elektrycznej i czasu trwania poboru energii. 

3.3.9 W rozliczeniach z odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej R stosuje si� stawki 

op�at ustalone dla grupy taryfowej z rozliczeniem jednostrefowym, w�a�ciwej ze wzgl�du 

na poziom napi�cia i wielko� mocy przy�
czonych odbiorników, z zastrze�eniem  

pkt 3.1.2 i 4.1.13. 

3.3.10 W przypadku zmiany stawek op�at za us�ug� dystrybucji w trakcie okresu rozliczeniowego, 

op�ata wynikaj
ca ze sk�adnika sta�ego stawki sieciowej, stawki op�aty przej�ciowej  

i abonamentowej pobierana jest w wysoko�ci proporcjonalnej do ilo�ci dni obowi
zywania 

poprzednich i nowych stawek, a op�ata wynikaj
ca ze sk�adnika zmiennego stawki 

sieciowej i stawki jako�ciowej, na podstawie rozdzielenia ilo�ci energii pobranej 

proporcjonalnie do liczby dni przed i po zmianie stawek w oparciu o �redniodobowe 

zu�ycie energii elektrycznej przez odbiorc� w tym okresie, o ile wielko� energii nie 

wynika z rzeczywistego odczytu.  

3.3.11 W rozliczeniach z odbiorcami, zasilanymi z w�asnych transformatorów, pomiarów poboru 

mocy i zu�ycia energii elektrycznej dokonuje si� po stronie górnego napi�cia 

transformatora.  

Je�eli strony Umowy uzgodni
 zainstalowanie uk�adów pomiarowo-rozliczeniowych  

po stronie dolnego napi�cia, wielko� pobranej mocy i energii elektrycznej okre�la si�  

na podstawie odczytów wskaza� tych uk�adów, powi�kszonych o wielko�ci strat mocy 



ENEA Operator Sp. z o.o. 

 - 15 -

i energii w transformatorach. Straty mocy oraz energii oblicza si� na podstawie wskaza�, 

sprawdzonych i zaplombowanych przez Operatora, urz
dze� do pomiaru wielko�ci strat.  

W przypadku braku tych urz
dze� wysoko� strat okre�la Umowa. 

3.3.12 Przy rozliczeniach odbiorców przy�
czonych do sieci po stronie dolnego napi�cia 

transformatora, którego w�a�cicielem jest Operator, z zastosowaniem uk�adów pomiarowo-

rozliczeniowych zainstalowanych po stronie górnego napi�cia transformatorów, straty 

mocy i energii elektrycznej w transformatorach, okre�lone na zasadach podanych  

w pkt 3.3.11 odpowiednio odejmuje si�. 

3.3.13 W uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi 

liniami kablowymi lub napowietrznymi, które nie s
 w�asno�ci
 Operatora, w sytuacji, gdy 

uk�ad pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elektrycznej wyst�puj
cych  

w tych liniach, odczyty wskaza� uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego powi�ksza si� o straty 

energii elektrycznej w liniach. Straty te oblicza si� na podstawie wskaza� urz
dze� do ich 

pomiaru.  

W przypadku braku urz
dze� do pomiaru strat, ilo� pobranej przez odbiorc� energii 

elektrycznej czynnej na ich pokrycie okre�la si� w Umowie w zale�no�ci od rodzaju, 

d�ugo�ci, przekroju i obci
�enia linii. 

3.3.14 W przypadku, gdy uk�ad pomiarowo-rozliczeniowy, zainstalowany w innym miejscu ni� 

miejsce dostarczania energii elektrycznej, rejestruje straty energii elektrycznej wyst�puj
ce 

w liniach b�d
cych w�asno�ci
 Operatora to odczyty wskaza� uk�adu pomiarowo-

rozliczeniowego pomniejsza si� na zasadach okre�lonych w pkt 3.3.13. 

3.3.15 W przypadku niesprawno�ci elementu uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego b�d
cego 

w�asno�ci
 odbiorcy, która skutkuje niew�a�ciwym rejestrowaniem zu�ycia energii 

elektrycznej trwaj
cym d�u�ej ni� trzy miesi
ce, do rozlicze� przyjmuje si� �redniodobowe 

zu�ycie energii w porównywalnym okresie rozliczeniowym, pomno�one przez liczb� dni, 

w których ten element uk�adu by� niesprawny oraz stawki op�at z grupy taryfowej, do której 

by� zakwalifikowany odbiorca, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 

3.3.16 W przypadku niesprawno�ci elementu uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego b�d
cego 

w�asno�ci
 odbiorcy, uniemo�liwiaj
cej okre�lenie ilo�ci pobranej mocy maksymalnej, 

trwaj
cej d�u�ej ni� trzy miesi
ce, w rozliczeniach za pobór mocy maksymalnej przyjmuje 

si� warto�ci mocy przy�
czeniowej, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 

3.3.17 W przypadku trwaj
cej d�u�ej ni� jeden okres rozliczeniowy niesprawno�ci elementu 

uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego b�d
cego w�asno�ci
 odbiorcy, uniemo�liwiaj
cej 
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okre�lenie ilo�ci pobranej energii elektrycznej w strefach czasowych, do rozliczenia stosuje 

si� stawki op�at z grupy taryfowej, wed�ug której mo�liwe jest dokonywanie rozlicze�  

w oparciu o sprawne urz
dzenia pomiarowo-rozliczeniowe.  

3.3.18 W przypadku niesprawno�ci, o której mowa w pkt 3.3.17, trwaj
cej krócej ni� jeden okres 

rozliczeniowy lub w przypadku niesprawno�ci elementu uk�adu pomiarowo-

rozliczeniowego b�d
cego w�asno�ci
 Operatora, ilo� energii pobranej w poszczególnych 

strefach czasowych doby ustala si� na podstawie proporcji odniesionych do zu�ycia w tych 

strefach w porównywalnym okresie rozliczeniowym. 

3.3.19 Przepisów pkt 3.3.15 – 3.3.18 nie stosuje si�, je�li istnieje rezerwowy uk�ad pomiarowo-

rozliczeniowy b�d
cy w�asno�ci
 Operatora lub odbiorcy. W takim przypadku do rozlicze� 

przyjmuje si� wskazania rezerwowego uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego. 

3.3.20 Czasowe od�
czenie odbiorcy od sieci na jego zlecenie, nie zwalnia go od ponoszenia 

op�aty dystrybucyjnej w cz��ci wynikaj
cej ze sk�adnika sta�ego stawki sieciowej i stawki 

op�aty przej�ciowej. 

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 zastrze�eniem art. 6c ustawy, pobiera si� 

op�at� w wysoko�ci: 

1) na niskim napi�ciu (nN) – 81,11 z�, 

2) na �rednim napi�ciu (SN)  – 121,65 z�, 

3) na wysokim napi�ciu (WN) – 152,07 z�. 
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3.4 ZASADY KORYGOWANIA WYSTAWIONYCH FAKTUR 

3.4.1 W przypadku stwierdzenia b��dów w pomiarze lub odczycie wskaza� uk�adu pomiarowo – 

rozliczeniowego lub innych nieprawid�owo�ci, które spowodowa�y zawy�enie nale�no�ci 

za pobran
 energi� elektryczn
, Operator dokonuje korekty uprzednio wystawionych 

faktur. 

3.4.2 Korekta, o której mowa w pkt 3.4.1, obejmuje ca�y okres rozliczeniowy lub okres,  

w którym wyst�powa�y stwierdzone b��dy lub nieprawid�owo�ci. 

3.4.3 Nadp�at� wynikaj
c
 z wyliczonej korekty, o której mowa w pkt 3.4.1 zalicza si� na poczet 

p�atno�ci ustalonych na najbli�szy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie za�
da jej 

zwrotu. 

3.4.4 Podstaw
 do wyliczenia wielko�ci korekty faktur, o których mowa w pkt 3.4.1 jest 

wielko� b��du odczytu lub wskaza� uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego. 

3.4.5 Je�eli okre�lenie wielko�ci b��du, o którym mowa w pkt 3.4.4 nie jest mo�liwe, podstaw� 

do wyliczenia wielko�ci korekty stanowi �rednia liczba jednostek energii elektrycznej  

za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawid�owo 

wykazanych przez uk�ad pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, 

pomno�ona przez liczb� dni okresu, którego dotyczy korekta faktury, z zastrze�eniem  

pkt 3.4.7.  

3.4.6 Je�eli nie mo�na ustali �redniego dobowego zu�ycia energii elektrycznej na podstawie 

poprzedniego okresu rozliczeniowego podstaw
 wyliczenia wielko�ci korekty jest 

wskazanie uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego z nast�pnego okresu rozliczeniowego,  

z zastrze�eniem pkt 3.4.7. 

3.4.7 W wyliczaniu wielko�ci korekty nale�y uwzgl�dni sezonowo� poboru energii 

elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczno�ci maj
ce wp�yw na wielko� poboru 

tej energii. 
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4 SZCZEGÓ�OWE ZASADY ROZLICZE� US�UG DYSTRYBUCJI 

4.1 OP�ATY ZA US�UGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

4.1.1 Op�at� za �wiadczenie us�ug dystrybucji dla okre�lonego odbiorcy, zasilanego  

z danego poziomu napi� znamionowych, oblicza si� wed�ug wzoru: 

aiopokoSJ

R

m
oimZVniSVnpoi OPSESESPSO ��������� �

�1
 

gdzie: 

Opoi – op�ata za us�ugi dystrybucji obliczona dla danego odbiorcy, w z�, 

SSVn – sk�adnik sta�y stawki sieciowej, w z�/kW/miesi�c natomiast dla odbiorców energii 

elektrycznej z grup taryfowych G, w z�/miesi�c, 

Pi – moc umowna okre�lona dla danego odbiorcy, w kW natomiast dla odbiorców 

energii elektrycznej z grup taryfowych G, liczba miesi�cy, 

SZVn – sk�adnik zmienny stawki sieciowej dla strefy czasowej m, w z�/MWh lub z�/kWh, 

Eoim – ilo�	 energii pobranej z sieci przez odbiorc� w strefie czasowej m, w MWh lub kWh, 

SoSJ – stawka jako�ciowa, w z�/MWh lub w z�/kWh, 

Eok – ilo�	 energii elektrycznej zu�ytej przez odbiorc� oraz innych odbiorców 

przy��czonych do jego sieci korzystaj�cych z krajowego systemu 

elektroenergetycznego, w MWh lub kWh, 

Sop – stawka op�aty przej�ciowej, w z�/kW/miesi�c natomiast dla odbiorców energii 

elektrycznej z grup taryfowych G, w z�/miesi�c, 

Oa – op�ata abonamentowa, w z�, 

R – liczba stref czasowych, 

 

4.1.2 Op�ata za us�ugi dystrybucji w cz��ci wynikaj
cej ze sk�adnika sta�ego stawki sieciowej 

stanowi iloczyn sk�adnika sta�ego stawki sieciowej i wielko�ci mocy umownej,  

z zastrze�eniem pkt 4.1.3. 

4.1.3 Dla odbiorców z grup taryfowych G sk�adnik sta�y stawki sieciowej ustalony jest  

w z�/miesi
c. 

4.1.4 Op�ata za us�ugi dystrybucji w cz��ci wynikaj
cej ze stawki op�aty przej�ciowej stanowi 

iloczyn mocy umownej i stawki op�aty przej�ciowej, z zastrze�eniem pkt 4.1.5. 

4.1.5 Dla odbiorców z grup taryfowych G stawka op�aty przej�ciowej ustalona jest w z�/miesi
c, 

z uwzgl�dnieniem zró�nicowania wynikaj
cego z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rozwi
zaniu 

KDT, tj. dla odbiorców zu�ywaj
cych rocznie: 
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1) poni�ej 500 kWh energii elektrycznej, 

2) od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej, 

3) powy�ej 1 200 kWh energii elektrycznej. 

4.1.6 Kwalifikowanie odbiorcy z grup taryfowych G, do przedzia�ów zu�ycia, o których mowa  

w pkt 4.1.5, odbywa si� na podstawie ilo�ci energii elektrycznej zu�ytej przez tego 

odbiorc� w okresie jednego roku ko�cz
cego si� z dniem ostatniego dokonanego odczytu. 

4.1.7 W przypadku odbiorcy, który zu�ywa� energi� elektryczn
 w okresie krótszym ni� jeden 

rok, odbiorc� kwalifikuje si� do danego przedzia�u zu�ycia przyjmuj
c ca�kowit
 ilo� 

zu�ytej energii do dnia dokonania ostatniego odczytu. 

4.1.8 Odbiorcy z grup taryfowych G do dnia dokonania pierwszego odczytu kwalifikowani s
 do 

przedzia�u zu�ycia poni�ej 500 kWh. 

4.1.9 Op�ata za us�ugi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej R, z zastrze�eniem pkt 4.1.10 

sk�ada si� z sumy iloczynów: 

1) sumy mocy przy�
czonych odbiorników i sk�adnika sta�ego stawki sieciowej, 

2) sumy mocy przy�
czonych odbiorników, uzgodnionego w Umowie czasu ich 

przy�
czenia i sumy sk�adnika zmiennego stawki sieciowej oraz stawki jako�ciowej, 

3) sumy mocy przy�
czonych odbiorników i stawki op�aty przej�ciowej. 

4.1.10 Op�ata za us�ugi dystrybucji dla rozliczanych w grupie taryfowej R silników syren 
alarmowych stanowi iloczyn sumy sk�adnika zmiennego stawki sieciowej oraz stawki 
jako�ciowej i miesi�cznego poboru energii elektrycznej, który ustala si� na poziomie  
1 kWh.  

4.1.11 Op�at� za us�ugi dystrybucji w cz��ci wynikaj
cej ze sk�adnika sta�ego stawki sieciowej  
i op�at� za us�ugi dystrybucji w cz��ci wynikaj
cej ze stawki op�aty przej�ciowej pobiera 
si� proporcjonalnie do czasu trwania Umowy. 

4.1.12 Op�aty za us�ugi dystrybucji dla odbiorców zasilanych z kilku miejsc dostarczania ustalane 
i pobierane s
 odr�bnie dla ka�dego miejsca dostarczania, o ile obowi
zuj
ca Umowa nie 
stanowi inaczej. 

4.1.13 Odbiorcy energii elektrycznej za obs�ug�, polegaj
c
 na odczytywaniu wskaza� uk�adów 
pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontroli obci
�ani s
 op�at
 abonamentow
, wynikaj
c
 
ze stawki abonamentowej zró�nicowanej ze wzgl�du na d�ugo� okresu rozliczeniowego,  
z wy�
czeniem odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej R, których instalacje nie 
s
 wyposa�one w uk�ady pomiarowo-rozliczeniowe. 

4.1.14 Stawki abonamentowe zosta�y skalkulowane i s
 pobierane w przeliczeniu na uk�ad 
pomiarowo-rozliczeniowy. 
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4.1.15 Op�ata abonamentowa naliczana jest w pe�nej wysoko�ci, niezale�nie od dnia miesi
ca, 
w którym nast
pi�o zawarcie lub rozwi
zanie Umowy. 

4.1.16 Odbiorca, u którego zainstalowano przedp�atowy uk�ad pomiarowo-rozliczeniowy ponosi 
op�at� abonamentow
 w wysoko�ci 50% stawki op�aty abonamentowej dla najd�u�szego 
okresu rozliczeniowego, wynikaj
cej z grupy taryfowej, zgodnie z któr
 jest rozliczany. 

4.1.17 W przypadku odbiorców rozliczanych w systemie przedp�atowym op�aty za us�ugi 
dystrybucji: 

1) w cz��ci wynikaj
cej ze sk�adnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jako�ciowej 
pobierane s
 przed ich faktyczn
 realizacj
, w wysoko�ci ustalonej wed�ug zasad 
okre�lonych w pkt 4.1.1, 

2) w cz��ci wynikaj
cej ze sk�adnika sta�ego stawki sieciowej, w cz��ci wynikaj
cej ze 
stawki op�aty przej�ciowej oraz op�aty abonamentowej pobierane s
 z chwil
 
dokonywania po raz pierwszy w danym miesi
cu kalendarzowym zakupu okre�lonej 
ilo�ci energii elektrycznej oraz us�ug dystrybucyjnych. Op�aty te, pobierane s
 w pe�nej 
wysoko�ci za dany miesi
c i poprzednie miesi
ce, za które nie zosta�y pobrane 
wcze�niej. 
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4.2 MOC UMOWNA 

4.2.1 Moc umowna, sposób jej zamawiania i warunki wprowadzania jej zmian s
 okre�lone  

w Umowie.  

4.2.2 Moc umowna zamawiana jest przez odbiorc� odr�bnie dla ka�dego miejsca dostarczania,  

w jednakowej wysoko�ci na wszystkie miesi
ce roku.  

4.2.3 Dopuszcza si� zamawianie mocy umownej w niejednakowych wielko�ciach na 

poszczególne, nie krótsze ni� miesi�czne, okresy roku. 

4.2.4 W przypadku, gdy jest zamawiana ró�na wielko� mocy umownej na poszczególne okresy 

roku, albo gdy moc umowna jest zmieniana w trakcie obowi
zywania taryfy, szczegó�owy 

sposób dokonywania rozlicze� okre�la Umowa. 

4.2.5 Odbiorcy zamawiaj
 moc umown
 na nast�pny rok w terminie okre�lonym  

w Umowie. W przypadku braku zamówienia mocy umownej w wymaganym terminie, jako 

moc umown
 na nast�pny rok przyjmuje si� wielko� mocy umownej, wed�ug której 

odbiorca by� dotychczas rozliczany. 

4.2.6 Zmiana mocy umownej: 

1) dla odbiorców z II i III grupy przy�
czeniowej nast�puje nie pó	niej ni� po up�ywie 

miesi
ca po zrealizowaniu przez odbiorc�, okre�lonych przez Operatora, warunków 

zmiany mocy, 

2) dla odbiorców z IV i V grupy przy�
czeniowej nast�puje nie pó	niej ni� po up�ywie 

dwóch miesi�cy od daty z�o�enia wniosku przez odbiorc�, 

o ile w Umowie nie ustalono inaczej. 

4.2.7 Je�eli odbiorca za zgod
 Operatora, do którego sieci s
 przy�
czone jego urz
dzenia, 

instalacje lub sieci, dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w rozliczeniach za �wiadczenie 

us�ug dystrybucji energii elektrycznej sk�adnik sta�y stawki sieciowej zwi�ksza si�  

o 10% dla ca�ego okresu obj�tego korekt
. 

4.2.8 Moc umowna okre�lona dla danego miejsca dostarczania nie mo�e by wi�ksza od mocy 

przy�
czeniowej okre�lonej dla tego miejsca dostarczania, jak równie� nie mo�e by 

mniejsza od mocy wymaganej ze wzgl�du na w�asno�ci metrologiczne zainstalowanych  

w uk�adzie pomiarowo-rozliczeniowym przek�adników pr
dowych i liczników energii 

elektrycznej, z uwzgl�dnieniem charakterystyki poboru mocy przez odbiorc�.  
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4.2.9 Operator monitoruje pobór mocy czynnej pobieranej przez odbiorc�, zwanej dalej „moc
 

pobran
” i mocy czynnej oddawanej do sieci przez podmiot przy�
czony oraz wyznacza 

wielko�ci nadwy�ek mocy pobranej ponad moc umown
 okre�lon
 w Umowie. 

4.2.10 Nadwy�ki mocy czynnej wyznacza si� dla ka�dej godziny okresu rozliczeniowego,  

ze �rednich warto�ci tej mocy rejestrowanych w okresach pi�tnastominutowych lub dla 

ka�dej godziny okresu rozliczeniowego, ze �rednich warto�ci tej mocy rejestrowanych  

w okresach godzinowych, o ile uk�ady pomiarowo-rozliczeniowe uniemo�liwiaj
 

rejestracj� w cyklu pi�tnastominutowym, lub jako maksymaln
 wielko� tej nadwy�ki 

mocy wyznaczon
 w okresie rozliczeniowym, o ile uk�ady pomiarowo-rozliczeniowe 

uniemo�liwiaj
 rejestracj� w cyklu pi�tnastominutowym i godzinowym. 

4.2.11 Za przekroczenie mocy umownej, okre�lonej w Umowie, pobierana jest op�ata w 

wysoko�ci stanowi
cej iloczyn sk�adnika sta�ego stawki sieciowej i: 

1) sumy dziesi�ciu najwi�kszych wielko�ci nadwy�ek mocy pobranej ponad moc umown
 

lub 

2) dziesi�ciokrotno�ci maksymalnej wielko�ci nadwy�ki mocy pobranej ponad moc 

umown
, zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym, je�eli uk�ady pomiarowo-

rozliczeniowe nie pozwalaj
 na zastosowanie sposobu wskazanego w ppkt 1).  

4.2.12 Op�ata, o której mowa w pkt 4.2.11 jest ustalana i pobierana za ka�dy miesi
c, w którym 

nast
pi�o przekroczenie, z wyj
tkiem przypadku, o którym mowa w pkt 4.2.11 ppkt 2) gdy 

op�ata jest ustalana i pobierana w okresie rozliczeniowym. 

4.2.13 Je�eli dostarczanie energii elektrycznej odbywa si� z kilku niezale�nych miejsc  

jej dostarczania, op�at� za przekroczenie mocy umownej oblicza si� oddzielnie dla ka�dego 

miejsca dostarczania, w którym nast
pi�o przekroczenie tej mocy. Niezale�nymi miejscami 

dostarczania energii elektrycznej nie s
 miejsca, za którymi wyst�puje naturalne 

sumowanie pobranej mocy lub, w których zgodnie z Umow
 moc pobrana jest 

kontrolowana za pomoc
 sumatora. 

4.2.14 W przypadku, gdy moc umowna wyznaczana jest z uwzgl�dnieniem wspó�czynników 

odzwierciedlaj
cych specyfik� uk�adu zasilania, sposób wyznaczania mocy pobranej 

okre�la Umowa. 

4.2.15 Je�eli dostarczanie energii elektrycznej odbywa si� z kilku niezale�nych miejsc jej 

dostarczania, a wskutek awarii w sieci Operatora lub wy�
czenia lub za�
czania urz
dze� 

elektroenergetycznych na potrzeby tego Operatora, wzrasta suma mocy podlegaj
cej 

op�acie, op�at� za przekroczenie mocy oblicza si� jedynie od warto�ci przekraczaj
cej 
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�
czn
 moc umown
, z wyj
tkiem sytuacji, w której awaria w sieci lub wy�
czenie 

urz
dze� nast
pi�y w wyniku przeci
�e� lub zak�óce� spowodowanych prac
 urz
dze� 

odbiorcy.  

4.2.16 Operator prowadzi w ka�dym miejscu dostarczania kontrol� mocy pobranej przez 

odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych: A21, A23, B21, B22, B23, C21, C22a, 

C22b i C22w, a w przypadkach uznanych przez Operatora za uzasadnione równie� przez 

odbiorców zakwalifikowanych do pozosta�ych grup taryfowych. 
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4.3 ROZLICZENIA Z ODBIORCAMI ZA PONADUMOWNY POBÓR ENERGII BIERNEJ 

4.3.1 Przez ponadumowny pobór energii biernej przez odbiorc� rozumie si� ilo� energii 

elektrycznej biernej odpowiadaj
c
: 

1) wspó�czynnikowi mocy tg� wy�szemu od umownego wspó�czynnika tg�0 

(niedokompensowanie) i stanowi
c
 nadwy�k� energii biernej indukcyjnej ponad ilo� 

odpowiadaj
c
 warto�ci wspó�czynnika tg�0 lub  

2) indukcyjnemu wspó�czynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej 

lub  

3) pojemno�ciowemu wspó�czynnikowi mocy (przekompensowanie) zarówno przy 

poborze energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru. 

4.3.2 Rozliczeniami za pobór energii biernej obj�ci s
 odbiorcy zasilani z sieci �redniego  

i wysokiego napi�cia. Rozliczeniami tymi mog
 by obj�ci, w uzasadnionych przypadkach, 

tak�e odbiorcy zasilani z sieci o napi�ciu znamionowym nie wy�szym ni� 1 kV, którzy 

u�ytkuj
 odbiorniki o charakterze indukcyjnym, o ile zosta�o to okre�lone w warunkach 

przy�
czenia lub w Umowie.  

4.3.3 Op�acie podlega, w okresie rozliczeniowym, ponadumowny pobór energii biernej 

okre�lony, jako nadwy�ka tej energii ponad ilo� odpowiadaj
c
 warto�ci wspó�czynnika 

tg�0 – gdy  tg� > tg�0, zmierzona w strefach, w których jest prowadzona kontrola poboru 

tej energii lub ca�odobowo w zale�no�ci od rodzaju zainstalowanego uk�adu pomiarowo-

rozliczeniowego. 

4.3.4 Warto� wspó�czynnika mocy tg�0 okre�la si� w warunkach przy�
czenia lub w Umowie. 

Warto� wspó�czynnika mocy przyjmuje si� w wysoko�ci tg�0 = 0,4 chyba,  

�e indywidualna ekspertyza uzasadnia wprowadzenie ni�szej warto�ci, jednak w �adnym 

przypadku warto� wspó�czynnika mocy tg�0 nie mo�e by ni�sza od warto�ci 0,2. Je�eli 

warto� wspó�czynnika tg�0 nie zosta�a okre�lona w warunkach przy�
czenia lub  

w Umowie, do rozlicze� przyjmuje si� warto� tg�0 = 0,4. 

4.3.5 Warto� wspó�czynnika mocy tg� okre�la si�, jako iloraz energii biernej pobranej 

ca�odobowo lub w strefach czasowych, w których jest dokonywana kontrola poboru energii 

biernej [w Mvarh lub w kvarh] i energii czynnej pobranej ca�odobowo lub w strefach 

czasowych, w których jest dokonywana ta kontrola [w MWh lub w kWh], z zastrze�eniem  

pkt 4.3.7. 
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4.3.6 Op�at� za nadwy�k� energii biernej pobranej ponad ilo� wynikaj
c
 ze wspó�czynnika 

tg�0 w okresie rozliczeniowym, o której mowa w pkt 4.3.1 ppkt 1) ca�odobowo lub dla stref 

czasowych, w których jest prowadzona kontrola poboru tej energii, oblicza si� wed�ug 

wzoru: 

A
tg
tg

CkO rkb �	
	




�

�
�



�
�

�
�

��� 1
1
1

0
2

2

�
�

 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczaj
:    

Ob – op�at� za nadwy�k� energii biernej, wyra�on� w z�, 

Crk – cen� energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, 

obowi�zuj�c� w dniu zatwierdzenia taryfy, wyra�on� w z�/MWh lub z�/kWh, 

k   – krotno�	 ceny Crk ustalon� w pkt 4.3.9 taryfy, 

tg�    – wspó�czynnik mocy wynikaj�cy z pobranej energii biernej, 

tg�o    – umowny wspó�czynnik mocy, okre�lony zgodnie z pkt 4.3.4, 

A   – energi� czynn� pobran� ca�odobowo lub dla strefy czasowej, w której prowadzona jest 

kontrola poboru energii biernej, wyra�on� w MWh lub kWh. 

 

4.3.7 W uzasadnionych przypadkach, przy wyst�powaniu szybkozmiennych obci
�e� moc
 

biern
, rozliczanie ponadumownego poboru energii biernej ponad warto� wspó�czynnika 

tg�0 przeprowadzane jest na podstawie bezpo�redniego pomiaru nadwy�ki energii biernej. 

Op�ata w okresie rozliczeniowym naliczana jest zgodnie z pkt 4.3.6 z uwzgl�dnieniem 

wspó�czynnika tg�, ustalonego wed�ug nast�puj
cego wzoru: 

tg� = 
A
E b�  + tg�o 

gdzie poszczególne symbole oznaczaj
: 

�Eb    – nadwy�k� energii biernej wykazanej przez urz
dzenie pomiarowe w okresie 

rozliczeniowym, wyra�on
 w Mvarh lub kvarh, 

A – energi� czynn
 pobran
 ca�odobowo lub dla strefy czasowej, w której jest prowadzona 

kontrola poboru energii biernej, wyra�on
 w MWh lub kWh, 

tg�o    – umowny wspó�czynnik mocy, okre�lony zgodnie z pkt 4.3.4. 

 

4.3.8 Odbiorca ponosi w okresie rozliczeniowym op�at� wynikaj
c
 z iloczynu ca�ej ilo�ci 

energii biernej, o której mowa w pkt 4.3.1 ppkt 2) i 3) i ustalonej w pkt 4.3.9 taryfy 
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krotno�ci „k” oraz ceny energii elektrycznej [w z�/MWh lub z�/kWh], o której mowa  

w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, obowi
zuj
cej w dniu zatwierdzenia taryfy.  

4.3.9 Wspó�czynnik krotno�ci „k” wskazany w pkt 4.3.6 i 4.3.8 wynosi: 

1) K110 = 0,50 – dla odbiorców przy�
czonych do sieci 110 kV, 

2) KSN = 1,00 – dla odbiorców przy�
czonych do sieci SN, 

3) KnN  = 3,00 – dla odbiorców przy�
czonych do sieci nN. 

4.3.10 Je�eli dostarczanie energii elektrycznej odbywa si� z kilku miejsc dostarczania, op�at�  

za ponadumowny pobór energii biernej oblicza si� oddzielnie dla ka�dego miejsca 

dostarczania. 

4.3.11 W przypadku, gdy konfiguracja sieci oraz miejsce zainstalowania uk�adów pomiarowo-

rozliczeniowych nie odwzorowuj
 rzeczywistych rozp�ywów mocy oraz energii biernej 

pobieranej lub oddawanej do sieci Operatora, wielko� energii biernej podlegaj
c
 

rozliczeniu ustala si� na podstawie odpowiednich pomiarów w�a�ciwych dla miejsca 

dostarczania, przeprowadzonych przez Operatora, odbiorc� lub niezale�n
 jednostk�,  

w sposób przez nie uzgodniony, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 

4.3.12 Odbiorca pobieraj
cy energi� elektryczn
 z kilku miejsc dostarczania obj�tych sumuj
cym 

uk�adem pomiarowo-rozliczeniowym rozliczany jest za zwi�kszony pobór energii biernej 

odr�bnie dla tych miejsc dostarczania. Je�li warunki poboru energii biernej dla 

poszczególnych miejsc dostarczania nie s
 zró�nicowane w stopniu uzasadniaj
cym 

przeprowadzenie odr�bnych rozlicze�, Operator mo�e dokonywa rozlicze� �
cznie dla 

wszystkich miejsc dostarczania obj�tych sumuj
cym uk�adem pomiarowo-rozliczeniowym. 
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4.4 BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKO�CIOWYCH 

OBS�UGI ODBIORCÓW I PARAMETRÓW JAKO�CIOWYCH ENERGII 

4.4.1 Za niedotrzymanie dopuszczalnych poziomów odchyle� napi�cia od napi�cia 

znamionowego odbiorcom na ich wniosek przys�uguj
 bonifikaty oznaczone symbolem 

„WUT” [w z�]: 

1) je�eli warto� odchylenia napi�cia od dopuszczalnych warto�ci granicznych nie 

przekracza 10%, odbiorcy przys�uguje bonifikata w okresie doby, w wysoko�ci 

obliczonej wed�ug wzoru: 

 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczaj
: 

� U - warto� odchylenia napi�cia od okre�lonych w odr�bnych przepisach 

dopuszczalnych warto�ci granicznych odchyle� napi�cia od napi�cia 

znamionowego [w %], 

AT   -  ilo� energii elektrycznej dostarczon
 odbiorcy w okresie doby [w jednostkach 

energii], 

CT   - cen� energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, 

obowi
zuj
c
 w okresie, w którym nast
pi�o odchylenie napi�cia od okre�lonych 

w odr�bnych przepisach dopuszczalnych warto�ci granicznych odchyle� napi�cia 

od napi�cia znamionowego [w z� za jednostk� energii]. 

2) je�eli warto� odchylenia napi�cia od dopuszczalnych warto�ci granicznych przekracza 

10%, odbiorcy przys�uguje bonifikata w okresie doby, w �
cznej wysoko�ci obliczonej 

wed�ug wzoru: 

 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczaj
: 

AT   -  ilo� energii elektrycznej dostarczon
 odbiorcy w okresie doby [w jednostkach 

energii], 

CT   - cen� energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, 

obowi
zuj
c
 w okresie, w którym nast
pi�o odchylenie napi�cia od okre�lonych 

w odr�bnych przepisach dopuszczalnych warto�ci granicznych odchyle� napi�cia 

od napi�cia znamionowego [w z� za jednostk� energii], 

brT  -  bonifikat� za niedotrzymanie poziomu napi�cia w zakresie okre�lonych 

TT

2

UT CA
10%
�UW ��	



�

�
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w odr�bnych przepisach dopuszczalnych warto�ci granicznych odchyle� napi�cia 

od napi�cia znamionowego w okresie doby, wynosz
ca 10,00 z�/godzin�, 

tT    - �
czny czas niedotrzymania poziomu napi�cia w zakresie okre�lonych 

w odr�bnych przepisach dopuszczalnych warto�ci granicznych odchyle� napi�cia 

od napi�cia znamionowego w okresie doby [w godzinach]. 

4.4.2 W okresie, w którym nie by�y dotrzymane parametry jako�ciowe energii elektrycznej,  

a uk�ad pomiarowo-rozliczeniowy uniemo�liwia okre�lenie ilo�ci energii elektrycznej 

dostarczonej odbiorcy, ilo� tej energii ustala si� na podstawie poboru energii elektrycznej 

w analogicznym okresie rozliczeniowym tego samego dnia tygodnia w poprzednim 

tygodniu oraz proporcji liczby godzin, w których parametry jako�ciowe energii elektrycznej 

nie zosta�y dotrzymane, do ca�kowitej liczby godzin w okresie rozliczeniowym. 

4.4.3 Za ka�d
 niedostarczon
 jednostk� energii elektrycznej odbiorcy ko�cowemu: 

1) przy�
czonemu do sieci o napi�ciu znamionowym nie wy�szym ni� 1 kV, na jego 

wniosek przys�uguje bonifikata w wysoko�ci dziesi�ciokrotno�ci ceny energii 

elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, za okres, w którym 

wyst
pi�a przerwa w dostarczaniu tej energii, 

2) przy�
czonemu do sieci innych napi� ni� te, o których mowa w pkt 1), na jego 

wniosek przys�uguje bonifikata w wysoko�ci pi�ciokrotno�ci ceny energii elektrycznej, 

o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, za okres, w którym wyst
pi�a 

przerwa w dostarczaniu tej energii. 

4.4.4 Ilo� niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym mia�a miejsce przerwa w jej 

dostarczaniu, ustala si� na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego 

tygodnia, z uwzgl�dnieniem czasu dopuszczalnych przerw okre�lonych w Umowie lub 

odr�bnych przepisach. 

4.4.5 W przypadku niedotrzymania przez Operatora standardów jako�ciowych obs�ugi 

odbiorców, okre�lonych w § 42 rozporz
dzenia systemowego, odbiorcom na ich wniosek,  

o ile Umowa nie stanowi inaczej, przys�uguj
 bonifikaty w nast�puj
cej wysoko�ci:  

1) za nieprzyj�cie zg�osze� lub reklamacji od odbiorcy – w wysoko�ci 1/50 przeci�tnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzaj
cym rok 

zatwierdzenia taryfy, okre�lonego w komunikacie Prezesa G�ównego Urz�du 

Statystycznego og�aszanym w Dzienniku Urz�dowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. Przeci�tne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 r. 

wynios�o 3 650,06 z� (M.P. z 2014 r. poz. 146), 
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2) za nieuzasadnion
 zw�ok� w usuwaniu zak�óce� w dostarczaniu energii elektrycznej, 

spowodowanych nieprawid�ow
 prac
 sieci – w wysoko�ci 1/15 wynagrodzenia,  

o którym mowa w pkt 1, 

3) za odmow� udzielenia odbiorcom, na ich �
danie, informacji o przewidywanym 

terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii 

sieci – w wysoko�ci 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 

4) za niepowiadomienie, co najmniej z pi�ciodniowym wyprzedzeniem, o terminach  

i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie og�osze� 

prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, albo w inny 

sposób przyj�ty na danym terenie, odbiorców zasilanych z sieci o napi�ciu 

znamionowym nie wy�szym ni� 1 kV – w wysoko�ci 1/50 wynagrodzenia, o którym 

mowa w pkt 1, 

5) za niepowiadomienie w formie indywidualnych zawiadomie� pisemnych, 

telefonicznych lub za pomoc
 innego �rodka komunikacji elektronicznej, co najmniej  

z pi�ciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw  

w dostarczaniu energii elektrycznej, odbiorców zasilanych z sieci o napi�ciu 

znamionowym wy�szym ni� 1 kV – w wysoko�ci 1/10 wynagrodzenia, o którym mowa 

w pkt 1, 

6) za niepoinformowanie na pi�mie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, 

odbiorców zasilanych z sieci o napi�ciu znamionowym wy�szym ni� 1 kV  

o zamierzonej zmianie nastawie� w automatyce zabezpieczeniowej i innych 

parametrach maj
cych wp�yw na wspó�prac� ruchow
 z sieci
 – w wysoko�ci 1/15 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 

7) za niepoinformowanie na pi�mie, co najmniej z rocznym wyprzedzeniem, odbiorców 

zasilanych z sieci o napi�ciu znamionowym nie wy�szym ni� 1 kV o konieczno�ci 

dostosowania instalacji do zmienionych warunków zasilania – w wysoko�ci 1/15 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 

8) za niepoinformowanie na pi�mie, co najmniej z trzyletnim wyprzedzeniem, odbiorców 

zasilanych z sieci o napi�ciu znamionowym wy�szym ni� 1 kV o konieczno�ci 

dostosowania instalacji do zmienionego napi�cia znamionowego, podwy�szonego 

poziomu mocy zwarcia i innych warunków funkcjonowania sieci – w wysoko�ci 1/10 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 

9) za nieuzasadnion
 odmow� odp�atnego podj�cia stosownych czynno�ci w sieci w celu 

umo�liwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorc� lub inny podmiot prac  
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w obszarze oddzia�ywania tej sieci – w wysoko�ci 1/15 wynagrodzenia, o którym 

mowa w pkt 1, 

10) za nieudzielenie, na �
danie odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozlicze� oraz 

aktualnych taryf – w wysoko�ci 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 

11) za przed�u�enie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji 

odbiorcy w sprawie zasad rozlicze� i udzielenia odpowiedzi, za ka�dy dzie� zw�oki – 

w wysoko�ci 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 

12) za przed�u�enie czternastodniowego terminu sprawdzenia prawid�owo�ci dzia�ania 

uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego lub czternastodniowego terminu laboratoryjnego 

sprawdzenia prawid�owo�ci dzia�ania uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego, za ka�dy 

dzie� zw�oki – w wysoko�ci 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 

13) za uniemo�liwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego uk�adu pomiarowo-

rozliczeniowego, na wniosek odbiorcy z�o�ony w ci
gu 30 dni od dnia otrzymania 

wyniku badania laboratoryjnego – w wysoko�ci 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa 

w pkt 1. 
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5 ZASADY USTALANIA OP�AT ZA PRZY��CZANIE PODMIOTÓW 

DO SIECI. 

5.1 Podmioty, których urz
dzenia, instalacje i sieci s
 przy�
czane do sieci dzieli si�  

na nast�puj
ce grupy przy�
czeniowe: 

1) grupa II – podmioty, których urz
dzenia, instalacje i sieci s
 przy�
czane bezpo�rednio 

do sieci o napi�ciu znamionowym 110 kV,  

2) grupa III – podmioty, których urz
dzenia, instalacje i sieci s
 przy�
czane bezpo�rednio 

do sieci o napi�ciu znamionowym wy�szym ni� 1 kV, lecz ni�szym ni� 110 kV, 

3) grupa IV – podmioty, których urz
dzenia, instalacje i sieci s
 przy�
czane bezpo�rednio 

do sieci o napi�ciu znamionowym nie wy�szym ni� 1 kV oraz mocy przy�
czeniowej 

wi�kszej ni� 40 kW lub pr
dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego  

w torze pr
dowym wi�kszym ni� 63 A, 

4) grupa V – podmioty, których urz
dzenia, instalacje i sieci s
 przy�
czane bezpo�rednio 

do sieci o napi�ciu znamionowym nie wy�szym ni� 1 kV oraz mocy przy�
czeniowej 

nie wi�kszej ni� 40 kW i pr
dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego  

w torze pr
dowym nie wi�kszym ni� 63 A, 

5) grupa VI – podmioty, których urz
dzenia, instalacje i sieci s
 przy�
czane do sieci 

poprzez tymczasowe przy�
cze, które b�dzie na zasadach okre�lonych w umowie  

o przy�
czenie zast
pione przy�
czem docelowym, lub podmioty, których urz
dzenia, 

instalacje i sieci s
 przy�
czane do sieci na czas okre�lony, lecz nie d�u�szy ni� 1 rok. 

Napi�cie znamionowe, o którym mowa powy�ej okre�la si� w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej. 

5.2 Za przy�
czenie 	róde� wspó�pracuj
cych z sieci
 oraz sieci przedsi�biorstw 

energetycznych zajmuj
cych si� dystrybucj
 energii elektrycznej pobiera si� op�at� 

ustalon
 na podstawie rzeczywistych nak�adów poniesionych na realizacj� przy�
czenia, z 

wy�
czeniem: 

1) odnawialnych 	róde� energii o mocy zainstalowanej nie wy�szej ni� 5 MW oraz 

jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poni�ej 1 MW, za których 

przy�
czenie pobiera si� po�ow� op�aty ustalonej na podstawie rzeczywistych nak�adów 

poniesionych na realizacj� przy�
czenia, 

2) mikroinstalacji, za której przy�
czenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie 

pobiera si� op�aty. 
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5.3 Za przy�
czenie podmiotów zakwalifikowanych do II i III grupy przy�
czeniowej oraz 

podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy przy�
czeniowej, przy�
czanych do sieci  

o napi�ciu znamionowym wy�szym ni� 1 kV, innych ni� okre�lone w pkt 5.2, pobiera si� 

op�at� ustalon
 na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nak�adów poniesionych na 

realizacj� przy�
czenia. 

5.4 Za zwi�kszenie mocy przy�
czeniowej podmiotów zakwalifikowanych do II i III grupy 

przy�
czeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy przy�
czeniowej, 

przy�
czanych do sieci o napi�ciu znamionowym wy�szym ni� 1 kV, innych ni� okre�lone 

w pkt 5.2, pobiera si� op�at� ustalon
 na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nak�adów 

poniesionych na zwi�kszenie mocy przy�
czeniowej. 

5.5 Za przy�
czenie podmiotów zakwalifikowanych do IV i V grupy przy�
czeniowej oraz 

podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy przy�
czeniowej, przy�
czanych do sieci  

o napi�ciu znamionowym nie wy�szym ni� 1 kV, innych ni� okre�lone w pkt 5.2, pobiera 

si� op�at�, która stanowi iloczyn stawki op�aty za przy�
czenie zawartej w poni�szej tabeli 

oraz wielko�ci mocy przy�
czeniowej okre�lonej w umowie o przy�
czenie, z zastrze�eniem  

pkt 5.6. 

Stawka op�aty  

Grupa przy��czeniowa 

za przy��cze napowietrzne za przy��cze kablowe 

 IV  44,65 [z�/kW] 64,69 [z�/kW] 

 V 44,65 [z�/kW] 64,69 [z�/kW] 

 VI* 44,65 [z�/kW] 64,69 [z�/kW] 

 VI** 7,74 [z�/kW] 

*   w przypadku, gdy jest budowane przy�
cze,  
**  w przypadku pod�
czenia do istniej
cej sieci. 
 

5.6 W przypadku, gdy d�ugo� przy�
cza przekracza 200 metrów od podmiotów 

zakwalifikowanych do IV i V grupy przy�
czeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych 

do VI grupy przy�
czeniowej, przy�
czanych do sieci o napi�ciu znamionowym nie 

wy�szym ni� 1 kV, innych ni� okre�lonych w pkt 5.2, w sytuacji, gdy jest budowane 

przy�
cze, za ka�dy metr powy�ej 200 metrów d�ugo�ci przy�
cza pobiera si� dodatkow
 

op�at� w wysoko�ci:  

1) 32,89 z� w przypadku przy�
cza kablowego, 

2) 24,29 z� w przypadku przy�
cza napowietrznego. 
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5.7 Za zwi�kszenie mocy przy�
czeniowej dla podmiotów zakwalifikowanych do IV i V grupy 

przy�
czeniowej oraz VI grupy przy�
czeniowej, przy�
czanych do sieci o napi�ciu 

znamionowym nie wy�szym ni� 1 kV, innych ni� w pkt 5.2, dokonanej na wniosek 

podmiotu przy�
czanego, dla którego nie zachodzi konieczno� wymiany lub przebudowy 

przy�
cza, pobiera si� op�at� stanowi
c
 iloczyn stawki op�aty ustalonej w taryfie  

i przyrostu mocy przy�
czeniowej. 

5.8 Za wymian� lub przebudow� przy�
cza bez zwi�kszenia mocy przy�
czeniowej, 

dokonywan
 na wniosek przy�
czonego podmiotu, op�at� ustala si� na podstawie 

rzeczywistych nak�adów z tym zwi
zanych. 

5.9 Za wymian� lub przebudow� przy�
cza zwi
zan
 ze zwi�kszeniem mocy przy�
czeniowej, 

dokonywan
 na wniosek przy�
czonego podmiotu zakwalifikowanego do grup 

przy�
czeniowych, o których mowa w pkt 5.3, pobiera si� op�at� stanowi
c
 sum� 

rzeczywistych nak�adów poniesionych na wymian� lub przebudow� przy�
cza ustalonych 

dla dotychczasowej wielko�ci mocy przy�
czeniowej oraz op�aty za przyrost mocy 

przy�
czeniowej stosownie do pkt 5.4. 

5.10 Za wymian� lub przebudow� przy�
cza zwi
zan
 ze zwi�kszeniem mocy przy�
czeniowej 

dokonywan
 na wniosek przy�
czonego podmiotu zakwalifikowanego do grup 

przy�
czeniowych, o których mowa w pkt 5.5, pobiera si� op�at� obliczon
, jako sum� 

rzeczywistych nak�adów poniesionych na wymian� lub przebudow� przy�
cza ustalonych 

dla dotychczasowej wielko�ci mocy przy�
czeniowej i op�aty za przyrost mocy wynikaj
cej 

z iloczynu stawki op�aty ustalonej w taryfie, zale�nej od rodzaju przy�
cza (napowietrzne 

lub kablowe) i przyrostu mocy przy�
czeniowej, stosownie do poni�szego wzoru: 

 

 

gdzie: 

Op – op�ata za przy�
czenie [z�], 

Nrz – rzeczywiste nak�ady poniesione na wymian� lub przebudow� dotychczasowego 

przy�
cza, 

Pp – wielko� mocy przy�
czeniowej w kW, okre�lona w umowie o przy�
czenie, 

Pd – dotychczasowa moc przy�
czeniowa, w kW, 

Sp – stawka op�aty [z�/kW], przyj�ta zgodnie z punktem 5.5. 

)( dpp
p

d
rzp PPS

P
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5.11 Stawki op�at za przy�
czenie do sieci dla IV i V grupy przy�
czeniowej oraz podmiotów 

zakwalifikowanych do VI grupy – przy�
czanych do sieci o napi�ciu znamionowym nie 

wy�szym ni� 1 kV (gdy jest budowane przy�
cze) dla przy�
cza kablowego uwzgl�dniaj
 

koszty zakupu i monta�u: 

1) z�
cza kablowego, wraz z jego obudow
 i wyposa�eniem,  

2) uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego, wraz z ich 

obudow
 i z wyposa�eniem do ich monta�u. 

5.12 W zale�no�ci od przyj�tego rozwi
zania technicznego, przez obudow�, 

o której mowa w pkt 5.11, nale�y rozumie szafk� z�
czowo-pomiarow
 zintegrowan
 lub 

modu�ow
 wspóln
 dla z�
cza i uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego lub odpowiadaj
ce  

jej funkcjonalnie oddzielne szafki z�
czowe i pomiarowe lub szafki pomiarowe. 

Przepisu pkt 5.11 ppkt 2) nie stosuje si� do przy�
czy kablowych w budynkach 

wielolokalowych oraz innych zespo�ach obiektów, w których lokalizacja uk�adów 

pomiarowo-rozliczeniowych nie pokrywa si� z lokalizacj
 z�
czy kablowych. 

5.13 W nak�adach, o których mowa w art. 7 ust. 8 ustawy, uwzgl�dnia si� wydatki ponoszone 

na: wykonanie prac projektowych i geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie 

pozwole� na budow�, zakup materia�ów do budowy odcinków sieci s�u�
cych  

do przy�
czenia podmiotów do sieci z uwzgl�dnieniem d�ugo�ci tych odcinków, roboty 

budowlano-monta�owe wraz z nadzorem, wykonanie niezb�dnych prób, koszty 

sporz
dzenia ekspertyzy wp�ywu przy�
czanych urz
dze�, instalacji lub sieci na system 

elektroenergetyczny, a tak�e koszty uzyskania praw do nieruchomo�ci oraz zaj�cia terenu, 

niezb�dne do budowy lub eksploatacji urz
dze�. 

5.14 W przypadku obiektów wymagaj
cych wielostronnego uk�adu zasilania, z wyj
tkiem 

zasilania rezerwowego, op�at� za przy�
czenie ustala si� w sposób okre�lony w taryfie.  

W przypadku zasilania rezerwowego op�at� ustala si� na podstawie rzeczywistych 

nak�adów. 

5.15 Przy�
czany podmiot mo�e wybra rodzaj przy�
cza – kablowe lub napowietrzne, o ile 

wykonanie takiego przy�
cza jest mo�liwe ze wzgl�dów technicznych. 

5.16 Moc przy�
czeniowa w przypadku budynków wielolokalowych okre�lana jest przez 

projektanta instalacji w porozumieniu z inwestorem lub w�a�cicielem budynku  

z uwzgl�dnieniem wspó�czynników jednoczesno�ci. 

5.17 Podmiot ubiegaj
cy si� o przy�
czenie 	ród�a do sieci elektroenergetycznej o napi�ciu 

znamionowym wy�szym ni� 1 kV, wnosi zaliczk� na poczet op�aty za przy�
czenie 

stosownie do art. 7 ustawy. 
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5.18 Podmioty ubiegaj
ce si� o przy�
czenie do sieci, zakwalifikowane do V grupy 

przy�
czeniowej nie wnosz
 zaliczek na poczet op�aty za przy�
czenie do sieci. 
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6 OP�ATY ZA US�UGI WYKONYWANE NA DODATKOWE 

ZLECENIE ODBIORCY 

6.1 Operator ustala nast�puj
ce op�aty za us�ugi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy: 

Lp. Wyszczególnienie1) Stawka w z� za us�ug� 

Przerwanie i wznowienie dostarczania energii: X 

a) na napi�ciu nN 81,11 

b) na napi�ciu SN 121,65 
1. 

c) na napi�ciu WN   152,07 

Sprawdzenie prawid�owo�ci dzia�ania uk�adu 
pomiarowo–rozliczeniowego:2) 

X 

a) bezpo�redniego 81,11 

b) pó�po�redniego 151,65 
2. 

c) po�redniego 172,33 

3. 
Laboratoryjne sprawdzenie prawid�owo�ci dzia�ania 
uk�adu pomiarowo – rozliczeniowego (licznika lub 
urz�dzenia steruj�cego).2) 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

115,56 z� w przypadku, kiedy badanie przeprowadza 
Operator i dodatkowo 50,69 z� za demonta� i monta� 
licznika lub urz�dzenia steruj�cego 
lub 
kwot� wynikaj�c� z faktury wystawionej przez 
zewn�trzn� jednostk� przeprowadzaj�c� badanie i 
dodatkowo 50,69 z� za demonta� i monta� licznika 
lub urz�dzenia steruj�cego. 

4. 
Wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego 
wcze�niej uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego. 3) 

kwota  wynikaj�ca z faktury wystawionej przez   
jednostk� przeprowadzaj�c� badanie. 

5. 

Przeniesienie licznika lub licznika i urz�dzenia 
(zegara) steruj�cego (dla liczników strefowych) w inne 
uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposa�one 
miejsce w obr�bie tego samego obiektu. 4) 

101,39 

6. 

Za ka�d� godzin� nadzoru pe�nionego nad pracami 
wykonywanymi przez wykonawców niezale�nych od 
Operatora w pobli�u lub na urz�dzeniach 
elektroenergetycznych b�d�cych w�asno�ci� 
Operatora. 

50,69 

Wy��czenie napi�cia, przygotowanie miejsca pracy dla 
wykonawców, o których mowa w pkt 6 oraz 
likwidacj� miejsca pracy wraz z ponownym 
za��czeniem urz�dze� do sieci Operatora: 

X 

a) w sieci nN 223,02 

b) w sieci SN 324,40 

7. 

c) w sieci WN   456,23                                   
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Za�o�enie plomb na urz�dzeniach podlegaj�cych 
oplombowaniu, w szczególno�ci po naprawie, 
remoncie i konserwacji instalacji:  

X 

- za pierwsz� plomb� 28,33 

8. 

- za ka�d� nast�pn� 5,95 

9. 

Demonta� i monta� urz�dzenia kontrolno-
pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia 
dotrzymania parametrów jako�ciowych energii 
dostarczanej z sieci. 5) 

109,35 

1) We wszystkich wy�ej opisanych przypadkach, w których wymagany jest dojazd s�u�b technicznych 
Operatora wliczono koszt dojazdu do odbiorcy, 

2)     Op�aty nie pobiera si� w przypadku, gdy licznik i urz
dzenie steruj
ce s
 w�asno�ci
 Operatora,  
a badanie potwierdzi�o nieprawid�owo�ci, z wy�
czeniem nielegalnego poboru energii, 

3)     Koszty ekspertyzy pokrywa odbiorca, a w przypadku stwierdzenia nieprawid�owo�ci w dzia�aniu uk�adu 
pomiarowo-rozliczeniowego, z wy�
czeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, odbiorcy 
zwracane s
 koszty tej ekspertyzy, 

4) Op�aty nie pobiera si� w przypadku wyniesienia ww. urz
dze� z lokali mieszkalnych w zabudowie 
wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejsce ogólnodost�pne, 

5) W przypadku zgodno�ci zmierzonych parametrów ze standardami okre�lonymi w § 38 ust. 1 i 3 
rozporz
dzenia systemowego lub w umowie, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi odbiorca na 
zasadach okre�lonych w odr�bnej umowie zawartej pomi�dzy odbiorc
 a Operatorem; w pozosta�ych 
przypadkach koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi Operator.  

 
6.2 W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do odbiorcy wykonywana jest wi�cej ni� 

jedna us�uga, spo�ród wymienionych w tabeli w pkt 6.1, op�aty za wykonanie drugiej  

i nast�pnych us�ug pomniejsza si� o kwot� 22,38 z� za dojazd do odbiorcy. 
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7 OP�ATY ZA NIELEGALNE POBIERANIE ENERGII  

7.1 Przez nielegalny pobór energii elektrycznej nale�y rozumie: 

1) Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia Umowy, 

2) Pobieranie energii elektrycznej:  

a) z ca�kowitym lub cz��ciowym pomini�ciem uk�adu pomiarowo-rozliczeniowego, 

b) poprzez ingerencj� w ten uk�ad pomiarowo-rozliczeniowy maj
c
 wp�yw  

na zafa�szowanie pomiarów dokonywanych przez uk�ad pomiarowo-rozliczeniowy. 

7.2 W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 7.1  

ppkt 1) Operator mo�e obci
�y podmiot nielegalnie pobieraj
cy t� energi�, op�atami  

w wysoko�ci pi�ciokrotno�ci stawek op�at okre�lonych w taryfie dla jednostrefowej grupy 

taryfowej, do której ten podmiot by�by zakwalifikowany, zgodnie z kryteriami okre�lonymi 

w § 6 ust. 1 rozporz
dzenia taryfowego, oraz w wysoko�ci pi�ciokrotno�ci ceny energii 

elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmuj
c: 

1) wielko� mocy wynikaj
c
 z rodzaju zainstalowanych odbiorników, 

2) ilo�ci energii elektrycznej uwzgl�dniaj
ce rzeczywist
 mo�liwo� pobierania energii 

przez dany podmiot wynikaj
ce z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiorników, lecz 

nie wy�sze ni�: 

a) przy pobieraniu energii elektrycznej jedn
 faz
, za ka�dy 1 A pr
du znamionowego 

zabezpieczenia 125 kWh. Za zabezpieczenie uwa�a si� bezpieczniki najbli�sze 

patrz
c od strony zasilania, niedost�pne dla ww. podmiotu i osób postronnych. 

W razie braku zabezpiecze� mi�dzy instalacj
 odbiorcz
, a sieci
 zasilaj
c
 

przyjmuje si� tak
 wielko� wk�adek bezpiecznikowych, jaka powinna znajdowa 

si� w danej instalacji, nie mniejsz
 jednak ni� 25 A, 

b) przy pobieraniu energii elektrycznej dwoma lub trzema fazami op�at� ustala si�, jak 

w lit. a), z uwzgl�dnieniem krotno�ci (2 lub 3), zale�nie od liczby faz, którymi 

nielegalnie pobierano energi� elektryczn
. 

7.3 W przypadku udowodnionego okresu nielegalnego pobierania energii elektrycznej,  

o którym mowa w pkt 7.1 ppkt 2), Operator mo�e obci
�y odbiorc� op�atami w wysoko�ci 

dwukrotno�ci stawek op�at okre�lonych w taryfie dla grupy taryfowej, do której jest 

zakwalifikowany odbiorca oraz w wysoko�ci dwukrotno�ci ceny energii elektrycznej,  

o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmuj
c wielko�ci mocy umownej  

i zu�ycia tej energii, jakie wyst
pi�y w analogicznym okresie przed powstaniem 
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nielegalnego pobierania energii elektrycznej lub po jego ustaniu; op�aty oblicza si� dla 

ka�dego miesi
ca, w którym nast
pi�o nielegalne pobieranie energii elektrycznej. 

7.4 W przypadku nielegalnego pobierania energii, o którym mowa w pkt 7.1 ppkt 2) lit. a), gdy 

nie mo�na ustali ilo�ci nielegalnie pobranej energii elektrycznej, Operator mo�e obci
�y 

odbiorc� op�atami w wysoko�ci dwukrotno�ci stawek op�at okre�lonych w taryfie dla grupy 

taryfowej, do której jest zakwalifikowany odbiorca oraz w wysoko�ci dwukrotno�ci ceny 

energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmuj
c: 

1) wielko� mocy umownej okre�lonej w Umowie, 

2) ilo�ci energii elektrycznej uwzgl�dniaj
ce rzeczywist
 mo�liwo� pobierania energii 

przez dany podmiot wynikaj
ce z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiorników, lecz 

nie wy�sze ni� : 

a) przy pobieraniu energii elektrycznej jedn
 faz
, za ka�dy 1 A pr
du znamionowego 

zabezpieczenia 125 kWh. Za zabezpieczenie uwa�a si� bezpieczniki najbli�sze 

odbiorcy patrz
c od strony zasilania, niedost�pne dla odbiorcy i osób postronnych. 

W razie braku zabezpiecze� mi�dzy instalacj
 odbiorcz
, a sieci
 zasilaj
c
 

przyjmuje si� tak
 wielko� wk�adek bezpiecznikowych, jaka powinna znajdowa 

si� w danej instalacji, nie mniejsz
 jednak ni� 25 A, 

b) przy pobieraniu energii elektrycznej dwoma lub trzema fazami op�at� ustala si�, jak 

w lit. a), z uwzgl�dnieniem krotno�ci (2 lub 3), zale�nie od liczby faz, którymi 

nielegalnie pobierano energi� elektryczn
. 

7.5 W przypadku nielegalnego pobierania energii, o którym mowa w pkt 7.1 ppkt 2) lit. b), gdy 

nie mo�na ustali ilo�ci nielegalnie pobranej energii elektrycznej, Operator mo�e obci
�y 

odbiorc� op�atami w wysoko�ci dwukrotno�ci stawek op�at okre�lonych w taryfie dla grupy 

taryfowej, do której jest zakwalifikowany odbiorca oraz w wysoko�ci dwukrotno�ci ceny 

energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmuj
c:  

1) wielko� mocy umownej okre�lonej w Umowie, 

2) ilo�ci energii elektrycznej uwzgl�dniaj
ce rzeczywist
 mo�liwo� pobierania energii 

przez danego odbiorc� wynikaj
ce z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiorników, 

lecz nie wy�sze ni�: 
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a) dla uk�adu jednofazowego 3 000 kWh 

b) 
dla uk�adu trójfazowego z zainstalowanym licznikiem o pr�dzie znamionowym nie wy�szym ni� 20 
A (pomiar bezpo�redni) bez wzgl�du na przeci��alno�	 licznika  

6 000 kWh 

c) 
dla uk�adu trójfazowego z zainstalowanym licznikiem o pr�dzie znamionowym wy�szym ni� 20 A 
(pomiar bezpo�redni) bez wzgl�du na przeci��alno�	 licznika za ka�dy 1 A pr�du znamionowanego 
licznika 

300 kWh 

d) 
dla uk�adu z przek�adnikami pr�du (pomiar pó�po�redni) za ka�dy 1 A pr�du znamionowego 
obwodu pierwotnego przek�adnika pr�dowego 

300 kWh 

e) 
przy uk�adzie z przek�adnikami pr�du i napi�cia (pomiar po�redni) za ka�dy 1 A pr�du 
obliczeniowego Io  

300 kWh 

 

Pr
d obliczeniowy Io okre�la si� wed�ug wzoru: 

Io = 2,5 � U � I   [A] 

gdzie: 

2,5     – sta�a [1/kV], 

U – górne napi�cie znamionowe przek�adnika napi�ciowego [kV], 

I – mniejsza z nast�puj
cych wielko�ci: 

  1) pr
d znamionowy strony pierwotnej przek�adnika pr
dowego [A],  

  2) suma pr
dów znamionowych transformatorów oraz innych odbiorników, 

przy�
czonych na napi�ciu zasilania [A].  

 

7.6 Op�aty, o których mowa w pkt 7.3 oblicza si� dla ca�ego nieobj�tego przedawnieniem 

okresu udowodnionego nielegalnego pobierania energii elektrycznej. 

7.7 Op�aty za wykonywanie czynno�ci zwi
zanych ze stwierdzeniem nielegalnego pobierania 

energii elektrycznej: 

 

Lp. Wykonywane czynno	ci Wysoko	� op�aty  
lub sposób jej pobierania 

1. 
Wymiana uszkodzonego przez odbiorc� licznika lub innego 
urz�dzenia pomiarowego. 

Suma warto�ci nowego urz�dzenia pomiarowo-
rozliczeniowego obowi�zuj�ca w dniu jego 
wymiany i op�aty zwi�zanej z demonta�em i 
ponownym monta�em urz�dzenia pomiarowo-
rozliczeniowego w wysoko�ci 50,69 z�. 
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2. 

Sprawdzenie stanu technicznego uk�adu pomiarowo-
rozliczeniowego i za�o�enie nowych plomb na zabezpieczeniu 
g�ównym, w uk�adzie pomiarowo-rozliczeniowym lub na 
innym elemencie podlegaj�cym oplombowaniu, w miejsce 
zerwanych przez odbiorc� plomb lub przez niego 
uszkodzonych, z wy��czeniem urz�dze�, o których mowa  
w pkt 4 niniejszej tabeli: 
a) dla uk�adu bezpo�redniego 

b) dla uk�adu pó�po�redniego 

c) dla uk�adu po�redniego 

 
 
 
 
 
 
 

118,70 z� 

148,43 z� 

197,88 z� 

3. 
Poddanie urz�dzenia pomiarowo-rozliczeniowego ponownej 
legalizacji z powodu zerwania przez odbiorc� plomb 
legalizacyjnych lub ich naruszenia. 

Suma op�aty zwi�zanej z przygotowaniem 
urz�dzenia do legalizacji i legalizacj� w 
wysoko�ci 115,56 z� oraz op�aty zwi�zanej  
z demonta�em i ponownym monta�em 
urz�dzenia pomiarowo-rozliczeniowego w 
wysoko�ci 50,69 z�. 

4. 
Za�o�enie, na wska�niku mocy 15-minutowej lub innym 
urz�dzeniu zwi�zanym z pomiarem tej mocy, plomby, w 
miejsce plomby zerwanej lub naruszonej przez odbiorc�. 

Iloczyn 150% miesi�cznej warto�ci mocy 
umownej i sk�adnika sta�ego stawki sieciowej w 
grupie taryfowej, do której jest zakwalifikowany 
odbiorca. 



ENEA Operator Sp. z o.o. 

 - 42 -

8 STAWKI OP�AT ZA US�UGI DYSTRYBUCJI DLA 

POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH 

8.1 OBSZAR NR I – BYDGOSKI  

8.1.1 Grupy taryfowe A, B i C: 

STAWKI OP�AT ZA US�UGI DYSTRYBUCJI 

bez podatku od towarów i us�ug 

sk�adnik sta�y 
stawki sieciowej 

SSVn 

sk�adnik 
zmienny stawki 

sieciowej 
SZVn 

stawka 
jako	ciowa  

SoSJ 

GRUPA 
TARYFOWA 

[z�/MW/m-c] [z�/MWh] 

A21 8 471,00 19,62 11,52 

A23 8 471,00 19,62 11,52 
B11 7 685,00 79,13 11,52 
B12 7 685,00 79,13 11,52 
B21 10 300,00 46,82 11,52 
B22 10 300,00 46,82 11,52 
B23 10 300,00 46,82 11,52 
 [z�/kW/m-c] [z�/kWh] 

C21 11,26 0,1029 0,0115 

C22a 11,26 0,1029 0,0115 

C22b 11,26 0,1029 0,0115 

C22w 14,70 0,0849 0,0115 

C11 2,73 0,1536 0,0115 

C11o 5,80 0,0768 0,0115 
C12a 2,73 0,1254 0,0115 
C12b 2,73 0,1254 0,0115 
C11p 2,73 0,1536 0,0115 
C12ap 2,73 0,1254 0,0115 
C12bp 2,73 0,1254 0,0115 
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8.1.2 Grupy taryfowe G: 

STAWKI OP�AT ZA US�UGI DYSTRYBUCJI 

bez podatku od towarów i us�ug 

sk�adnik zmienny stawki 
sieciowej SZVn 

GRUPA 
TARYFOWA 

sk�adnik 
sta�y 

stawki 
sieciowej

SSVn 
ca�a doba/ 

dzie/szczyt 
noc/ poza-

szczyt 

stawka 
jako	ciowa 

SoSJ 

 [z�/m-c] [z�/kWh] 

G11  ca�a doba  ca�a doba 

uk�ad 1 fazowy 2,99 

uk�ad 3 fazowy 4,57 
0,1680 x 0,0115 

G12  dzie� noc dzie� i noc 

uk�ad 1 fazowy 4,12 

uk�ad 3 fazowy 6,78 
0,1884 0,0621 0,0115 

G12w  szczyt pozaszczyt szczyt i 
pozaszczyt 

uk�ad bezpo�redni 
(1 fazowy lub       
3 fazowy) 

12,44 

uk�ad pó�po�redni 
lub po�redni 
(3 fazowy) 

65,41 

0,1748 0,0540 0,0115 

G11p  ca�a doba  ca�a doba 

uk�ad 1 fazowy 2,99 

uk�ad 3 fazowy 4,57 
0,1680 x 0,0115 

G12p  dzie� noc dzie� i noc 

uk�ad 1 fazowy 4,12 

uk�ad 3 fazowy 6,78 
0,1884 0,0621 0,0115 

 
8.1.3 Grupa taryfowa R: 

W rozliczeniach za us�ugi dystrybucji z odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej 

R stosuje si� stawki zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt 3.3.9, 4.1.9 oraz 4.1.10. 
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8.2 OBSZAR NR II – GORZOWSKI  

8.2.1 Grupy taryfowe A, B i C: 

STAWKI OP�AT ZA US�UGI DYSTRYBUCJI 

bez podatku od towarów i us�ug 

sk�adnik sta�y 
stawki sieciowej 

SSVn 

sk�adnik 
zmienny stawki 

sieciowej 
SZVn 

stawka 
jako	ciowa 

SoSJ 

GRUPA 
TARYFOWA 

[z�/MW/m-c] [z�/MWh] 

A21 8 471,00 19,62 11,52 

A23 8 471,00 19,62 11,52 
B11 7 685,00 79,13 11,52 
B12 7 685,00 79,13 11,52 
B21 10 300,00 46,82 11,52 
B22 10 300,00 46,82 11,52 
B23 10 300,00 46,82 11,52 
 [z�/kW/m-c] [z�/kWh] 

C21 11,26 0,1029 0,0115 

C22a 11,26 0,1029 0,0115 

C22b 11,26 0,1029 0,0115 

C22w 14,70 0,0849 0,0115 

C11 2,73 0,1536 0,0115 

C11o 5,80 0,0768 0,0115 
C12a 2,73 0,1254 0,0115 
C12b 2,73 0,1254 0,0115 
C11p 2,73 0,1536 0,0115 
C12ap 2,73 0,1254 0,0115 
C12bp 2,73 0,1254 0,0115 
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8.2.2 Grupy taryfowe G: 

STAWKI OP�AT ZA US�UGI DYSTRYBUCJI 

bez podatku od towarów i us�ug 

sk�adnik zmienny stawki 
sieciowej SZVn 

GRUPA 
TARYFOWA 

sk�adnik 
sta�y 

stawki 
sieciowej

SSVn 
ca�a doba/ 

dzie/szczyt 
noc/ poza-

szczyt 

stawka 
jako	ciowa 

SoSJ 

 [z�/m-c] [z�/kWh] 

G11  ca�a doba  ca�a doba 

uk�ad 1 fazowy 2,99 

uk�ad 3 fazowy 4,57 
0,1680 x 0,0115 

G12  dzie� noc dzie� i noc 

uk�ad 1 fazowy 4,12 

uk�ad 3 fazowy 6,78 
0,1884 0,0621 0,0115 

G12w  szczyt pozaszczyt szczyt i 
pozaszczyt 

uk�ad bezpo�redni 
(1 fazowy lub        
3 fazowy) 

12,44 

uk�ad pó�po�redni 
lub po�redni 
(3 fazowy) 

65,41 

0,1748 0,0540 0,0115 

G11p  ca�a doba  ca�a doba 

uk�ad 1 fazowy 2,99 

uk�ad 3 fazowy 4,57 
0,1680 x 0,0115 

G12p  dzie� noc dzie� i noc 

uk�ad 1 fazowy 4,12 

uk�ad 3 fazowy 6,78 
0,1884 0,0621 0,0115 

 
8.2.3 Grupa taryfowa R: 

W rozliczeniach za us�ugi dystrybucji z odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej 

R stosuje si� stawki zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt 3.3.9, 4.1.9 oraz 4.1.10. 
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8.3 OBSZAR NR III – POZNA�SKI 

8.3.1 Grupy taryfowe A, B i C: 

STAWKI OP�AT ZA US�UGI DYSTRYBUCJI 

bez podatku od towarów i us�ug 

sk�adnik sta�y 
stawki sieciowej 

SSVn 

sk�adnik 
zmienny stawki 

sieciowej 
SZVn 

stawka 
jako	ciowa 

SoSJ 

GRUPA 
TARYFOWA 

[z�/MW/m-c] [z�/MWh] 

A21 8 471,00 19,62 11,52 

A23 8 471,00 19,62 11,52 
B11 7 685,00 79,13 11,52 
B12 7 685,00 79,13 11,52 
B21 10 300,00 46,82 11,52 
B22 10 300,00 46,82 11,52 
B23 10 300,00 46,82 11,52 
 [z�/kW/m-c] [z�/kWh] 

C21 11,26 0,1029 0,0115 

C22a 11,26 0,1029 0,0115 

C22b 11,26 0,1029 0,0115 

C22w 14,70 0,0849 0,0115 

C11 2,73 0,1536 0,0115 

C11o 5,80 0,0768 0,0115 
C12a 2,73 0,1254 0,0115 
C12b 2,73 0,1254 0,0115 
C11p 2,73 0,1536 0,0115 
C12ap 2,73 0,1254 0,0115 
C12bp 2,73 0,1254 0,0115 
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8.3.2 Grupy taryfowe G: 

STAWKI OP�AT ZA US�UGI DYSTRYBUCJI 

bez podatku od towarów i us�ug 

sk�adnik zmienny stawki 
sieciowej SZVn 

GRUPA 
TARYFOWA 

sk�adnik 
sta�y 

stawki 
sieciowej

SSVn 
ca�a doba/ 

dzie/szczyt 
noc/ poza-

szczyt 

stawka 
jako	ciowa 

SoSJ 

 [z�/m-c] [z�/kWh] 

G11  ca�a doba  ca�a doba 

uk�ad 1 fazowy 2,99 

uk�ad 3 fazowy 4,57 
0,1680 x 0,0115 

G12  dzie� noc dzie� i noc 

uk�ad 1 fazowy 4,12 

uk�ad 3 fazowy 6,78 
0,1884 0,0621 0,0115 

G12w  szczyt pozaszczyt szczyt i 
pozaszczyt 

uk�ad bezpo�redni 
(1 fazowy lub       
3 fazowy) 

12,44 

uk�ad pó�po�redni 
lub po�redni 
(3 fazowy) 

65,41 

0,1748 0,0540 0,0115 

G11p  ca�a doba  ca�a doba 

uk�ad 1 fazowy 2,99 

uk�ad 3 fazowy 4,57 
0,1680 x 0,0115 

G12p  dzie� noc dzie� i noc 

uk�ad 1 fazowy 4,12 

uk�ad 3 fazowy 6,78 
0,1884 0,0621 0,0115 

 
8.3.3 Grupa taryfowa R: 

W rozliczeniach za us�ugi dystrybucji z odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej 

R stosuje si� stawki zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt 3.3.9, 4.1.9 oraz 4.1.10. 
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8.4 OBSZAR NR IV – SZCZECI�SKI 

8.4.1 Grupy taryfowe A, B i C: 

STAWKI OP�AT ZA US�UGI DYSTRYBUCJI 

bez podatku od towarów i us�ug 

sk�adnik sta�y 
stawki sieciowej 

SSVn 

sk�adnik 
zmienny stawki 

sieciowej 
SZVn 

stawka 
jako	ciowa 

SoSJ 

GRUPA 
TARYFOWA 

[z�/MW/m-c] [z�/MWh] 

A21 8 471,00 19,62 11,52 

A23 8 471,00 19,62 11,52 
B11 7 685,00 79,13 11,52 
B12 7 685,00 79,13 11,52 
B21 10 300,00 46,82 11,52 
B22 10 300,00 46,82 11,52 
B23 10 300,00 46,82 11,52 
 [z�/kW/m-c] [z�/kWh] 

C21 11,26 0,1029 0,0115 

C22a 11,26 0,1029 0,0115 

C22b 11,26 0,1029 0,0115 

C22w 14,70 0,0849 0,0115 

C11 2,73 0,1536 0,0115 

C11o 5,80 0,0768 0,0115 
C12a 2,73 0,1254 0,0115 
C12b 2,73 0,1254 0,0115 
C11p 2,73 0,1536 0,0115 
C12ap 2,73 0,1254 0,0115 
C12bp 2,73 0,1254 0,0115 
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8.4.2 Grupy taryfowe G: 

STAWKI OP�AT ZA US�UGI DYSTRYBUCJI 

bez podatku od towarów i us�ug 

sk�adnik zmienny stawki 
sieciowej SZVn 

GRUPA 
TARYFOWA 

sk�adnik 
sta�y 

stawki 
sieciowej

SSVn 
ca�a doba/ 

dzie/szczyt 
noc/ poza-

szczyt 

stawka 
jako	ciowa 

SoSJ 

 [z�/m-c] [z�/kWh] 

G11  ca�a doba  ca�a doba 

uk�ad 1 fazowy 2,99 

uk�ad 3 fazowy 4,57 
0,1680 x 0,0115 

G12  dzie� noc dzie� i noc 

uk�ad 1 fazowy 4,12 

uk�ad 3 fazowy 6,78 
0,1884 0,0621 0,0115 

G12w  szczyt pozaszczyt szczyt i 
pozaszczyt 

uk�ad bezpo�redni 
(1 fazowy lub       
3 fazowy) 

12,44 

uk�ad pó�po�redni 
lub po�redni 
(3 fazowy) 

65,41 

0,1748 0,0540 0,0115 

G11p  ca�a doba  ca�a doba 

uk�ad 1 fazowy 2,99 

uk�ad 3 fazowy 4,57 
0,1680 x 0,0115 

G12p  dzie� noc dzie� i noc 

uk�ad 1 fazowy 4,12 

uk�ad 3 fazowy 6,78 
0,1884 0,0621 0,0115 

 

8.4.3 Grupa taryfowa R: 

W rozliczeniach za us�ugi dystrybucji z odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej 

R stosuje si� stawki zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt 3.3.9, 4.1.9 oraz 4.1.10. 
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8.5 OBSZAR NR V – ZIELONOGÓRSKI 

8.5.1 Grupy taryfowe A, B i C: 

STAWKI OP�AT ZA US�UGI DYSTRYBUCJI 

bez podatku od towarów i us�ug 

sk�adnik sta�y 
stawki sieciowej 

SSVn 

sk�adnik 
zmienny stawki 

sieciowej 
SZVn 

stawka 
jako	ciowa 

SoSJ 

GRUPA 
TARYFOWA 

[z�/MW/m-c] [z�/MWh] 

A21 8 471,00 19,62 11,52 

A23 8 471,00 19,62 11,52 
B11 7 685,00 79,13 11,52 
B12 7 685,00 79,13 11,52 
B21 10 300,00 46,82 11,52 
B22 10 300,00 46,82 11,52 
B23 10 300,00 46,82 11,52 
 [z�/kW/m-c] [z�/kWh] 

C21 11,26 0,1029 0,0115 

C22a 11,26 0,1029 0,0115 

C22b 11,26 0,1029 0,0115 

C22w 14,70 0,0849 0,0115 

C11 2,73 0,1536 0,0115 

C11o 5,80 0,0768 0,0115 
C12a 2,73 0,1254 0,0115 
C12b 2,73 0,1254 0,0115 
C11p 2,73 0,1536 0,0115 
C12ap 2,73 0,1254 0,0115 
C12bp 2,73 0,1254 0,0115 
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8.5.2 Grupy taryfowe G: 

STAWKI OP�AT ZA US�UGI DYSTRYBUCJI 

bez podatku od towarów i us�ug 

sk�adnik zmienny stawki 
sieciowej SZVn 

GRUPA 
TARYFOWA 

sk�adnik 
sta�y 

stawki 
sieciowej

SSVn 
ca�a doba/ 

dzie/szczyt 
noc/ poza-

szczyt 

stawka 
jako	ciowa 

SoSJ 

 [z�/m-c] [z�/kWh] 

G11  ca�a doba  ca�a doba 

uk�ad 1 fazowy 2,99 

uk�ad 3 fazowy 4,57 
0,1680 x 0,0115 

G12  dzie� noc dzie� i noc 

uk�ad 1 fazowy 4,12 

uk�ad 3 fazowy 6,78 
0,1884 0,0621 0,0115 

G12w  szczyt pozaszczyt szczyt i 
pozaszczyt 

uk�ad bezpo�redni 
(1 fazowy lub       
3 fazowy) 

12,44 

uk�ad pó�po�redni 
lub po�redni 
(3 fazowy) 

65,41 

0,1748 0,0540 0,0115 

G11p  ca�a doba  ca�a doba 

uk�ad 1 fazowy 2,99 

uk�ad 3 fazowy 4,57 
0,1680 x 0,0115 

G12p  dzie� noc dzie� i noc 

uk�ad 1 fazowy 4,12 

uk�ad 3 fazowy 6,78 
0,1884 0,0621 0,0115 

 

8.5.3 Grupa taryfowa R: 

W rozliczeniach za us�ugi dystrybucji z odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej 

R stosuje si� stawki zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt 3.3.9, 4.1.9 oraz 4.1.10. 
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8.6 STAWKI OP�ATY PRZEJ�CIOWEJ 

8.6.1 Grupy taryfowe A, B i C: 

STAWKI OP�ATY PRZEJ�CIOWEJ 

bez podatku od towarów i us�ug GRUPA  
TARYFOWA 

[z�/kW/m-c] 

 A21 4,03 1,11* 

 A23 4,03 1,11* 

 B11 2,16 

 B12 2,16 
 B21 2,16 
 B22 2,16 
 B23 2,16 
 C21 0,87 

 C22a 0,87 
 C22b 0,87 
 C22w 0,87 
 C11 0,87 
 C11o 0,87 
 C12a 0,87 
 C12b 0,87 
 C11p 0,87 
 C12ap 0,87 
 C12bp 0,87 

 
* dotyczy odbiorców, których instalacje s
 przy�
czone do sieci elektroenergetycznej WN i NN i którzy w 

roku kalendarzowym poprzedzaj
cym o rok dany rok kalendarzowy, w którym s
 stosowane stawki op�aty 
przej�ciowej, zu�yli nie mniej ni� 400 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej ni� 60% 
mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej ni� 15% warto�ci ich produkcji. 
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8.6.2 Grupy taryfowe G: 

STAWKI OP�ATY PRZEJ�CIOWEJ 
bez podatku od towarów i us�ug 

[z�/m-c] 

roczne zu
ycie energii 
GRUPA  TARYFOWA 

do 500 kWh od 500 kWh do 
1200 kWh powy
ej 1200 kWh 

 G11 0,25 1,04 3,29 

 G12 0,25 1,04 3,29 

 G12w 0,25 1,04 3,29 

 G11p 0,25 1,04 3,29 

 G12p 0,25 1,04 3,29 
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8.7 STAWKI OP�ATY ABONAMENTOWEJ 

 

STAWKI OP�AT ABONAMENTOWYCH 
bez podatku od towarów i us�ug 

[z�/m-c] 

Okres rozliczeniowy 

GRUPA  
TARYFOWA 

1-miesi�czny 2-miesi�czny 6-miesi�czny 12-miesi�czny 

 A21 23,00 x x x 

 A23 23,00 x x x 

 B11 23,00 x x x 

 B12 23,00 x x x 

 B21 23,00 x x x 

 B22 23,00 x x x 

 B23 23,00 x x x 

 C21 16,64 x x x 

 C22a 16,64 x x x 

 C22b 16,64 x x x 

 C22w 16,64 x x x 

 C11 3,89 2,23 0,81 0,42 

 C11o 3,89 2,23 0,81 0,42 

 C12a 3,89 2,23 0,81 0,42 

 C12b 3,89 2,23 0,81 0,42 

 G11 3,89 2,23 0,81 0,42 

 G12 3,89 2,23 0,81 0,42 

 G12w 3,89 2,23 0,81 0,42 

 C11p 0,21 

 C12ap 0,21 

 C12bp 0,21 

 G11p 0,21 

 G12p 0,21 



ENEA Operator Sp. z o.o. 

 - 55 -

9 ZA��CZNIK   

Wykaz gmin i miejscowo�ci obj�tych poszczególnymi obszarami dzia�ania ENEA Operator 

 

Obszar nr I – bydgoski: 
województwo kujawsko-pomorskie: 

Aleksandrów Kujawski  
(miejscowo�ci: 
Wilkostowo, Grabie) 

Barcin 
Bia�e B�ota 
Bukowiec 
Bydgoszcz 
Cekcyn 
Che�mno (miejscowo�: Che�mno) 
D
browa 
D
browa Biskupia 
D
browa Che�mi�ska 
Dobre (miejscowo�: Bronis�aw) 
Dobrcz 
Dragacz 
Drzycim 
G
sawa 
Gniewkowo 
Gostycyn 
Inowroc�aw 
Janikowo 
Janowiec Wielkopolski 
 

 
Jeziora Wielkie 
Je�ewo 
Kamie� Kraje�ski 
Kcynia 
K�sowo 
Koneck (miejscowo�: 

Straszewo) 
Koronowo 
Kruszwica 
Lniano 
Lubiewo 
�abiszyn 
Mogilno 
Mrocza 
Nak�o n. Noteci
 
Nowa Wie� Wielka 
Nowe  
Osie 
Osielsko 
Pako� 
Pruszcz 

 
Rogowo 
Rojewo 
Sadki 
S�pólno Kraje�skie 
Sicienko 
Solec Kujawski 
So�no 
Strzelno 
Szubin 
�liwice 
�wiecie 
�wiekatowo 
Tuchola 
Warlubie 
Wielka Nieszawka (miejscowo�: 

Cierpice) 
Wi�cbork 
Z�otniki Kujawskie 
�nin 

 
województwo pomorskie: 
Brusy 
Chojnice 
Czarna Woda (miejscowo�:   

Czarna Woda) 
Czersk 
Cz�uchów (miejscowo�ci; 

Nie�ywi�, Czarnoszki) 
Gniew (miejscowo�: 

Pieni
�kowo) 
 

Karsin (miejscowo�ci: Popia 
Góra, Zamo�) 

Konarzyny (miejscowo�: 
Babilon) 

Lipnica (miejscowo�: Budy) 
Studzienice (miejscowo�: 

Bukówki) 

 

 
województwo wielkopolskie: 
Skulsk (miejscowo�ci: �uszczewo, Krzywe Kolano) 
Trzemeszno 
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Obszar nr II – gorzowski: 

województwo zachodniopomorskie:  

Barlinek 
Bierzwnik 
Boleszkowice 
Choszczno 
D�bno (za wyj
tkiem  

miejscowo�ci: Warnice) 
Drawno 
Krz�cin 

Lipiany (miejscowo�: B�dzin) 
My�libórz (za wyj
tkiem 

miejscowo�ci: Derczewo, 
Sitno) 

Nowogródek Pom. 
Pe�czyce 
Przelewice (miejscowo�: 

Jesionowo) 
 

Recz  (za wyj
tkiem 
miejscowo�ci: Sulibórz 
Osada Le�na) 

Trzci�sko-Zdrój (miejscowo�ci: 
Dobropole, Tchórzno, 
Weso�a) 

 

 
województwo lubuskie: 
Bledzew 
Bogdaniec 
Deszczno 
Dobiegniew  (za wyj
tkiem 

miejscowo�ci: Stare 
Osieczno) 

Drezdenko 
Gorzów Wlkp. 
Górzyca 
K�odawa 
Kostrzyn n/O  
Krzeszyce 

Lubiszyn 
Lubniewice 
Mi�dzyrzecz 
O�no Lub. 
Przytoczna 
Pszczew 
Rzepin 
Santok 
Skwierzyna 
S�o�sk 
S�ubice  
Stare Kurowo 

Strzelce Kraj. 
Sul�cin 
Torzym (miejscowo�: Bobrówko) 
Trzciel 
Witnica 
Zwierzyn 
 

 
województwo wielkopolskie: 
Miedzichowo 
Mi�dzychód 
Lwówek (miejscowo�: Krzywy Las) 
Sieraków (miejscowo�: Czapliniec) 
 

 

 

 



ENEA Operator Sp. z o.o. 

 - 57 -

Obszar nr III – poznaski: 

województwo wielkopolskie: 
Bia�o�liwie 
Bojanowo 
Borek Wlkp. 
Brodnica 
Budzy� 
Buk 
Chodzie� 
Chrzypsko Wielkie 
Czarnków 
Czempi� 
Czerniejewo 
Czerwonak 
Damas�awek 
Dolsk 
Dominowo 
Dopiewo 
Drawsko 
Duszniki 
Gniezno 
Go�a�cz 
Gosty� 
Grodzisk Wlkp. 
Granowo 
Jastrowie 
Jaraczewo (miejscowo�:  

       Panienka) 
Jutrosin 
Kaczory 
Kamieniec 
Ka	mierz 
K�ecko 
Kiszkowo 
Kleszczewo 
Kobylin 
Ko�aczkowo 
Komorniki 
Kostrzyn 
Ko�cian 
Kórnik 
Krajenka 
Krobia 
Krzemieniewo 

Krzykosy 
Krzywi� 
Krzy� Wlkp 
Ksi
� Wlkp. 
Ku�lin  
Kwilcz 
Leszno 
Lipka 
Lipno 
Lubasz 
Lubo� 
Lwówek (za wyj
tkiem 

miejscowo�ci: Krzywy Las)
�ob�enica 
�ubowo 
Margonin 
Miasteczko Kraje�skie 
Miejska Górka 
Mieleszyn 
Mie�cisko 
Mi�os�aw 
Mosina 
Murowana Go�lina 
Nekla 
Niechanowo 
Nowe Miasto n/Wart
 
Nowy Tomy�l 
Oborniki 
Obrzycko 
Okonek 
Opalenica 
Osieczna 
Ostroróg 
Pakos�aw 
P�powo 
Piaski 
Pi�a 
Pniewy 
Pobiedziska 
Pogorzela  
Po�ajewo 
Poniec 

Pozna� 
Przem�t 
Puszczykowo 
Rakoniewice 
Rokietnica 
Rawicz 
Rogo	no 
Ryczywó� 
Rydzyna 
Sieraków (za wyj
tkiem 

miejscowo�ci: Czapliniec) 
Skoki 
St�szew 
Suchy Las 
Swarz�dz 
Szamocin 
Szamotu�y 
Szyd�owo 
�migiel 
�rem 
�roda Wlkp. 
�wi�ciechowa 
Tarnowo Podgórne 
Tarnówka 
Trzcianka 
Uj�cie 
Wapno 
W
growiec  
Wiele� 
Wielichowo 
Wijewo 
W�oszakowice 
Wronki 
Wrze�nia 
Wyrzysk 
Wysoka 
Zakrzewo 
Zaniemy�l 
Z�otów 
 

województwo zachodniopomorskie: 
Borne Sulinowo 
Cz�opa 
 

Miros�awiec 
Szczecinek (miejscowo�:  

Wilcze Laski) 

Tuczno 
Wa�cz  
 

województwo pomorskie: 
Czarne (miejscowo�ci: Pr
dy, Domy�l, Lubnia)  
Debrzno (miejscowo�: Buka) 

 

 
województwo dolno�l�skie: 
Góra 
Jemielno 

Niechlów 
W
sosz 

�migród (miejscowo�:  
    Czarny Las) 

 
województwo lubuskie: 

  

Dobiegniew  (miejscowo�: Stare 
Osieczno) 

Szlichtyngowa 
Wschowa 
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Obszar nr IV – szczeciski: 
województwo zachodniopomorskie: 

Banie 
Bielice 
Brojce 
Cedynia 
Chociwel 
Chojna 
D�bno (miejscowo�: Warnice) 
Dobra  
Dobra (Szczeci�ska) 
Dobrzany 
Dolice 
Drawsko Pomorskie   
Dziwnów 
Golczewo 
Goleniów 
Gryfice 
Gryfino 
I�sko 
Kamie� Pomorski 
Karnice 
Kobylanka 
Ko�baskowo 
Ko�obrzeg (miejscowo�: Karcino) 
Kozielice 

Lipiany (za wyj
tkiem miejscowo�ci: 
B�dzin) 

�obez 
Marianowo 
Maszewo 
Mieszkowice 
Mi�dzyzdroje 
Mory� 
My�libórz (miejscowo�ci: Derczewo, 

Sitno) 
Nowe Warpno 
Nowogard 
Osina 
P�oty 
Police 
Przelewice (za wyj
tkiem 

miejscowo�ci: Jesionowo) 
Przybiernów 
Pyrzyce 
Radowo Ma�e 
Recz (miejscowo�: Sulibórz Osada 

Le�na) 

Resko 
Rewal 
Ryma�  
Stara D
browa 
Stare Czarnowo 
Stargard Szczeci�ski 
Stepnica 
Sucha� 
Szczecin 
�wierzno 
�winouj�cie 
Trzci�sko-Zdrój (za wyj
tkiem 

miejscowo�ci: Dobropole, 
Tchórzno, Weso�a) 

Trzebiatów 
Warnice 
W�gorzyno 
Widuchowa 
Wolin 
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Obszar nr V – zielonogórski: 
województwo lubuskie: 

Babimost  
Bobrowice 
Bojad�a 
Brody 
Brze	nica 
Bytnica 
Bytom Odrza�ski 
Cybinka 
Czerwie�sk 
D
bie 
Gozdnica 
Gubin 
I�owa 
Jasie� 
Kargowa 
Kolsko  
Ko�uchów 

Krosno Odrza�skie 
Lipinki �u�yckie 
Lubrza 
Lubsko 
�agów 
��knica 
Ma�omice 
Maszewo 
Niegos�awice 
Nowa Sól 
Nowe Miasteczko 
Nowogród Bobrza�ski 
Oty� 
Przewóz 
Siedlisko 
Sk
pe 
S�awa 

Sulechów 
Szczaniec 
Szprotawa 
�widnica 
�wiebodzin 
Torzym (za wyj
tkiem miejscowo�ci:

Bobrówko) 
Trzebiechów 
Trzebiel 
Tuplice 
Wymiarki 
Zabór 
Zb
szynek 
Zielona Góra 
�aga� 
�ary 

 
województwo wielkopolskie: 
Siedlec 
Wolsztyn 
Zb
szy� 
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