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Cennik sprzedaży Energii pobranej w ramach usługi odbioru Energii z OZE od 
Odbiorców z Grup taryfowych G będących Prosumentami („Cennik OZE”) 
(wersja z dnia σ.0ς.2021 r.) 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Cennik stosuje się do Odbiorców, którzy: 
a) pobierają z sieci OSD energię elektryczną wyłącznie na własny użytek w celu zużycia jej 

w gospodarstwie domowym („Energia pobrana”), oraz  
b) są prosumentami w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku - o odnawialnych źródłach energii 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 261 ze zm) („Ustawa o OZE”), tj. odbiorcami końcowymi wytwarzającymi 
energię elektryczną w Mikroinstalacji wyłącznie z Odnawialnych źródeł energii w celu jej zużycia na 
potrzeby własne („Energia z OZE”), przy czym łączna moc zainstalowana elektryczna Mikroinstalacji 
jest nie większa niż 10kW, oraz  

c) zawarli z Polkomtel sp. z o.o. aneks do umowy kompleksowej dla Odbiorców z Grup taryfowych 
G będących Prosumentami („Aneks OZE”) na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia przez 
Polkomtel sp. z o.o. usługi odbioru Energii z OZE od Odbiorców z Grup taryfowych G będących 
Prosumentami („Regulamin OZE”) i wybrali jedną z Grup taryfowych wskazanych w Cenniku OZE; 

zwanych w dalszej części Cennika OZE „Prosumentami”.   

1.2. Cennik OZE stanowi zbiór cen za Energię pobraną przez Prosumenta z sieci OSD w zakresie w jakim stanowi 
nadwyżkę wobec podlegającej rozliczeniu ilości Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta do sieci 
elektroenergetycznej należącej do OSD i stawek opłat handlowych oraz warunków ich stosowania 
i obowiązuje określonych w nim Prosumentów. Cennik OZE stanowi integralną część Aneksu OZE. 

1.3. Cennik OZE określa w szczególności: 
a) ceny za Energię pobraną przez Prosumenta z sieci OSD  w zakresie w jakim stanowi nadwyżkę wobec 

podlegającej rozliczeniu ilości Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta do sieci OSD;   
b) stawki opłat handlowych. 

1.4. Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń ilości Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta do sieci 
elektroenergetycznej należącej do OSD wobec ilości Energii pobranej przez Prosumenta z sieci OSD określa 
Regulamin OZE. 

1.5. Ceny Energii pobranej, o której mowa w pkt 1.3 lit. a. uwzględniają podatek akcyzowy naliczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

1.6. Określenia niezdefiniowane w Cenniku OZE, którymi posługują się lub do których odwołują się 
postanowienia Cennika OZE posiadają znaczenie nadane im w Umowie, Regulaminie, Aneksie OZE lub 
Regulaminie OZE.    

2. TABELA CEN I STAWEK OPŁAT 

2.1. Ceny za Energię pobraną w zakresie określonym w pkt 1.3 lit. a. i stawki opłat handlowych w Grupach 
taryfowych G11, G12 i G12w obowiązujące od 3 lutego 2021 roku:   

Taryfa Opłata j.m. Stawka netto Kwota VAT Stawka brutto 

G11 
Opłata handlowa zł/m-c 32,52 7,48 40,00 

Cena Energii 
pobranej  

całodobowa zł/kWh 0,35000 0,08050 0,43050 

G12 

Opłata handlowa zł/m-c 32,52 7,48 40,00 

Cena Energii 
pobranej  

dzienna zł/kWh 0,41874 0,09631 0,51505 

nocna zł/kWh 0,27103 0,06234 0,33337 

G12w 

Opłata handlowa zł/m-c 32,52 7,48 40,00 

Cena Energii 
pobranej  

dzienna zł/kWh 0,50274 0,11563 0,61837 

nocna zł/kWh 0,31688 0,07288 0,38976 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

3.1. W sprawach nieuregulowanych Cennikiem OZE stosuje się Cennik sprzedaży energii elektrycznej w ramach 
usługi kompleksowej dla Odbiorców z Grup taryfowych G („Cennik”) a w przypadku rozbieżności 
postanowień Cennika OZE z postanowieniami Cennika, decydujące znaczenie dla Prosumenta ma Cennik 
OZE. 

 

 

 


