Załącznik nr

do umowy o świadczenie usługi kompleksowej nr

Odrębne zasady rozliczeń dotyczące Klientów będących Prosumentami
§ 1 Definicje
1) Data wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z mikroinstalacji – dzień, w którym energia z mikroinstalacji
została po raz pierwszy wprowadzona do sieci dystrybucyjnej OSD.
2) Mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż
40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej
cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.
3) Prosument - odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii
w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą,
regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.).
4) Ustawa o OZE - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 ze zm.).
§ 2 Dane dotyczące mikroinstalacji
a) rodzaj źródła energii mikroinstalacji:

b) łączna moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji:
moc osiągalna cieplna mikroinstalacji w skojarzeniu:

kW /
kW /

nie dotyczy;
nie dotyczy;

(dotyczy energii wytwarzanej w skojarzeniu)

c) data wytworzenia energii w mikroinstalacji po raz pierwszy (dzień w którym energia z mikroinstalacji została
po raz pierwszy wprowadzona do sieci dystrybucyjnej)
/
nie dotyczy.
§ 3 Odrębne zasady rozliczeń
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

W związku z zainstalowaniem przez Prosumenta mikroinstalacji, o której mowa w § 2 na potrzeby Obiektu objętego
Umową Sprzedawca będzie prowadził rozliczenia na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Na dzień zawarcia:
− Umowy /
nie dotyczy
− Aneksu do Umowy /
nie dotyczy
zasady te uregulowane są w art. 4 i 5 ustawy o OZE i zostały wskazane w ust. 2-7 poniżej.
Sprzedawca będzie dokonywał rozliczenia ilości energii elektrycznej wytworzonej przez Prosumenta w mikroinstalacji,
o której mowa w § 2 i wprowadzonej do sieci OSD wobec ilości energii elektrycznej pobranej w ramach Umowy przez
Prosumenta w stosunku ilościowym:
a) 1 do 0,7 w przypadku, gdy łączna moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji jest większa niż 10 kW;
b) 1 do 0,8 w przypadku, gdy łączna mocy zainstalowana elektryczna mikroinstalacji jest nie większa niż 10 kW.
Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 2, na podstawie wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, przekazywanych przez OSD.
W przypadku mikroinstalacji trójfazowej w okresie od 1 stycznia 2017 r., dane pomiarowe przekazywane będą przez OSD
w taki sposób, aby ilość wprowadzonej i pobranej przez Prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym
sumarycznym bilansowaniu ilości energii ze wszystkich faz.
Za rozliczoną, w sposób o którym mowa w ust. 2, energię Sprzedawca nie będzie pobierał opłat za usługę dystrybucji,
których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci przez Prosumenta.
Rozliczeniu, w sposób o którym mowa w ust 2, podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD nie wcześniej niż
365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 7.
Na potrzeby rozliczeń, o których mowa w ust. 2, jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie
rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określona jest ilość energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci w całym okresie rozliczeniowym.
Rozliczeniu, o którym mowa powyżej, podlega energia elektryczna wprowadzona przez Prosumenta do sieci nie wcześniej
niż 1 lipca 2016 r. oraz nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi kompleksowej,
na podstawie Umowy oraz zawartych ze Sprzedawcą umów kompleksowych wcześniej obowiązujących, jeżeli pomiędzy
tymi umowami nie nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi kompleksowej przez Sprzedawcę.
Zasady rozliczeń, o których mowa wyżej obowiązują:
1),2)
a) do dnia
/
nie dotyczy;
do dnia, w którym upłynie 15 lat od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z mikroinstalacji nie dłużej
3)
jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 r. /
nie dotyczy;
b) do dnia, w którym zgodnie z przepisami prawa Sprzedawca przestanie być zobowiązany do prowadzenia rozliczeń
na zasadach określonych powyżej.
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9. W przypadku zmiany przepisów prawa, zmieniających określone w niniejszym załączniku zasady rozliczeń, Sprzedawca ma
prawo zmienić postanowienia określające te zasady, w trybie przewidzianym w OWU dla zmiany OWU.
§ 4 Obowiązek Prosumenta informowania o zmianach wpływających na rozliczenia
Prosument poinformuje Sprzedawcę o zmianach wpływających na sposób prowadzenia rozliczeń, o których mowa
w niniejszym załączniku w szczególności o utracie statusu Prosumenta, zmianach łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
mikroinstalacji, rodzaju źródła energii w mikroinstalacji, trwałego odłączenia mikroinstalacji od sieci OSD, w terminie 14 dni
od dnia zmiany. Informacje te Prosument przekazywać będzie Sprzedawcy w formie pisemnej na adres do korespondencji
wskazany w Umowie.

1)

2)
3)

Okres sprzedaży energii z mikroinstalacji nie może być dłuższy niż 15 lat od daty wytworzenia energii po raz pierwszy
z mikroinstalacji, jednakże nie dłuższy niż do 31.12.2035 r.
Dotyczy mikroinstalacji, z których energia wytworzona została po raz pierwszy przed dniem zawarcia umowy.
Dotyczy mikroinstalacji, z których energia wytworzona zostanie po raz pierwszy po dniu zawarcia umowy.
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